
     
   

                

  

  

   
    

  

   
   
   
    
   
   
   

  

    

    

  

   

  

   
    

   

  

   
   

    

   
    

  

   

Ka 

Sa menemui Presiden diistana 

ngan suara bulat 

  

  

dikatakan sb b: 

uk Dadar dirinja, bahwa- 
tu dan utuh serta me 

diri sebagai suatu 

'apparatuur negara. Adalah ti- 
dak mana bila ,,Piagam 
AR dipurbasangkakan. 

2. Sedjak tanggal 2 Djuli '55 
jkatar ea telah menung- 

ulainja musjawarat. 
5. antara pimpinan Angkat- 

an Darat tanggal 2 Djuli 1955 
' menjebutkan : 

A. 1. keharusan adanja garis 
pemisah politieke verantwoorde- 
Tjkheid dan technise verantwoor- 
delijkheid. 

2. adanja ketentuan dari pe- 
merintah sebagai pedoman bagi 
Angkatan Darat Tengah 
tugasnja. 

3. pengawasan, Manten ma- 
terieel, financieel setjara djudjur 
untuk memelihara dan memba- 
ngun organisasi Angkatan Da- 
rat. 

. B. Sebagai langkah pertama : 
1. KSAD djenderal major Bam 

bang Utojo berhenti 
& Nan KSAD baru... 

. Gitjabut schorsing Wakil 
KSAD kolonel Z. Lubis "3 
Pimpinan Angkatn Darat da- 

Jam putusan tersebut memberi- 
Bala Bana Wakil KSAD 

O s untuk mengada 
kan pembitjaraan dengan peme 
rintah dan dwitunggal. s 

: Kesibukan di subang A & 

          

Al Teks .pagi mulai : 

.9.45 Sampai djam 10.45 te    

Merdeka. Kemudian djam 11 
Sampai 12 siang juga wakil 
Presiden telah datang menemui 
Presiden Sukarno. Mengenai ke ' 
dua pertemuan tersebut tidak di ' 
keluarkan sesuatu . na ia 
resmi. : 

  

n Hang Mana ng 
iemen Z. Baharuddin dalam ke- 
dudukannja selaku ketua 'seksi 
pertahanan parlemen dengan di: 
sertai oleh wakil ketua parlemen 
Arudji Kartawinata bertemu de 

ngan PM Ali dan wakil PM Z. 
Arifin dikantornja di Pedjam-, 
bon, membitjarakan soal2 dises 

mempetakankann 4 sesuai eana tugas E kowadis. 
? an AD tetap mempertahankan azas? 

n pengumuman: @jurubitjara seen Darat 

(janganlah orang menitik berat 

“rang sedang diusahakan, menu- 

“seperti apa 

| persoala 

Sari Angkatan Darat jang Kenu 

atnja tidak diselesaikan dengan 

  

  

Mba atas panggilan P.M. 
Ali, Baharuddin menerangkan, 

| Kana »diminta bersua” oleh 

“Pertemuan tersebut heriahga 
sung sedjam lebih dan setelah 
selesai, baik Baharuddin. atau- 
pun Arudji, tidak sedia membe- 
rikan keterangan tentang apa2 

jang telah dibitjarakan, ketjuali 
menerangkan pertemuan itu ada 
“ah untuk LE RaR aa biasa”. 

Lima faktor. 

Sementara itu Dr Diapari jg. 

seberti diketahui turut duduk 

jalam panitya parlemen dengan 

tugas sebagai perantara dalam 

menghadapi usaha menjelesai- 

kan soal2 Angkatan Darat dan 

kemarin siang datang terlambat 

di Pedjambon serta tidak ikut 

menemui PM Ali, menerangkan 

kepada pers, bahwa dalam per- 

soalan apa jang dinamakan ,,Kri 

sis Angkatan Darat” dewasa ini, 

kan soalnja kepada perhitungan 

Tn aa menang”. 

NI penjelesaian jang seka 

rut Diapari, didasarkan sepenuh 

nia kepada djalan musjawarat. 

Diharapkan dapat menemukan 

pemetjahan jang memuaskan Se- 

mua pihak2 jang bersangkutan. 

Diapari mengatakan, pengu- 

muman resmi dari pemerintah 

jg kita siarkan kema- 

dulu dan semua usaha? sekit
ar 

an Angkatan Darat de- 
-wasa ini, dapat sambutan. baik 

   

yut Diapari tjukup mengerti S0 

tergesa-gesa. 

“DIAPARI : MENERANGK AN. 
SEMUA USAHA MENDAPAT- 
KAN KEMADJUAN2. DIKATA 

DJUAN KEDUA PIHAK PE- 

   

    

   

meriksaan ini atas surat2 pen- 

| terangan berdasarkan 'bukti2, 

Pusat Bank 
gelap 
Mulai terbongkar di 

Tentang tertangkapnja suatu 
komplotan bank gelap dengan 
bukti sekarang uang rupiah dan 
sedjumlah uang luar negeri, se- 
landjutnja dapat . dikabarkan, 
bahwa beberapa hari jang lalu 
toko ,,Hwa Yak" telah diperik- 
sa, dan sebelum lagi selesai pe- 

ting jang terdapat sudah ter- | 
njata, bahwa ratusan orang te- 

lah mengirimkan uang keluar 
negeri melalui pusat bank gelap 
,Hwa Yak”. | 

Diantara nama2 tadi dike- 
tahui sedjumlah nama orang2 
Tionghoa terkemuka jang ra- 
pat pergaulan sehari-harinja de- 
ngan pembesar2 jang berkuasa 
setempat. 

  
“Tiga pentolan bank 

gelap ditahan, 

Hingga kini mereka jang ter- 
sangkut dalam peristiwa ter- 
bongkarnja rahasia pusat ank 

gelap di Pontianak itu, masih 

ditahan dalam pendjara, ialah 
Girektur ,,Hwa Yak” Liem - Tau 
Tjiu, direktur ,,Standard Studio” 

Thio Gwan Hoa dan kasier KPM 
Pontianak . Thio Yong : Mong. 
Mereka itulah'jang menurut ke- ' 

mendjadi pengurus ' terkemuka 
bank gelap tali. ' Dari ratusan 
surat dan tilgram jang telah 

disita, ternjata bahwa sebagai 
pengganti uang dipakai kode 
,roti” Tidak djelas bagaimana | saian disekitar 

  

HARIAN 

Beberapa anggauta?2 pasukan? 

Umum 

  

» - 

Perserikatan Bangsa2 pada wak- 
tu ini masih ada jang tinggal di R.R.T. Ini adalah suatu gambar 
jang direproduksi kembali dari 
diambil waktu sedang diadakan 
di Peking oleh para anggauta?2 

Tiongkok mengenai masalah kem 

sebuah surat kabar R.R.T. jang 
konperensi pers “jang diadakan 
agan Merah Republik Rakjat 

alinja dari bekas tentara? ini. 

(PIA — UP). 
  

Persoalan Angkatan, Darat : 
  

Hatta? 'menerima Ali 
dan Arifin 

Kawilarang: Harus ada ,,batas 
daerah” kaum politisi 

MINGGU .petang, Wakil Presiden Moh. Hatta telah mene- 
rima 'Perdana Menteri Ali dan Wakil P.M. Z, Arifin untuk mem 

bitjarakan soal? disekitar masalah Angkatan Darat. Pertemu- 
an tersebut berlangsung kl. 1", djam ditempat kediaman Wakil 

Presiden di Djaian Merdeka Selatan dan setelah selesai periemu- 
“an itu, P.M. Ali memimpin sidang kabinet jang diadakan untuk 

mendengarkan laporan usaha? dari panitia ad-hoc kabinet uru- 

“san soal? Angkatan Darat. 

| Menteri Penerangan Dr FL. 

Tobing tidak bersedia membe- 
rikan sesuatu keterangan ten-k 
tang sidang itu, ketjuali menun-v 
ajukkan : pengumuman Dewan 

naik hadji, Menteri Tobing ha- 

nja menjatakan, bahwa seperti 

telah diketahui, Presiden sudah 

'bersedia untuk ' mengundurkan 

ikeberangkatamnja itu. Tobing 

Menteri jang hanja menerang#' menolak untuk mendjawab per- 

|kan, bhw. alan telah mendesaptanjaan2 
oran2 panitia sak 

1 era 

ngarkan la) 
“hoc kabinet. 

“Atas pertanjaan,: apakah ta 
pat diharapkan adanja penjele- 

masalah A.D.     Gm Daan na — Ant.   MERINTAH DAN ANGKATAN 
DARAT JAIFU DASAR? KE- 
UTUHAN NEGARA, KEUTUH 
AN ANGKATAN DARAT, PIA 
GAM JOGJA, DJALAN MUSJA 
WARAH USAHA MENTJE- 
GAH KEONARAN JANG KE- 
SEMUANJA DIPAKAI SEBA   kitar Angkatan an 

Atas p Ba- 
baruddin dan Arung. “datang ke 

GAI PEGANGAN UNTUK ME- 
NJ ELES 2IKAN MASALAH 
ANGKATAN DARAT. — Ant. 

Sengketa S. B.I.M. / Perbedij : 

Sultan tolak tuntutan 
buruh 

  

. 

Perbedij akan ditutap? ' 
SBLM. berdjuang terus! 

    

   

   
Burah Industri Metal) tjabang 

s3 SEKEMBALINJA dari Djakarta menemui s. P. Sultan untuk 
pembitjaraan mengenai tuntutan S.B.I.M. seperti 

jang telah kita wartakan tempo hari, direksi Pabrik besi Per- 
Pa praktek insinjur Wainjo kemarin (Senin 11 | 7-1955) telah 

“keterangan dikadapan wakil? dari 1. Djawatan 
Perburuhan ressort Jogjakarta, 2. Djawatan Penga- 

| ressort Jogjakarta, dan 3. S.B.LM. (Serikat 

Jogjakarta diruang kantor 
direksi N.V. Perbedij, jang maksudnja bahwa S.P. Sultan me- 

tuntutan S.B.LM. tjabang Jogjakarta. Selain itu mengenai 

bundjangan harga beras supaja dikembalikan lagi pada keadaan 
semula, ialah pemberian uang tundjangan harga beras Rp. 1.50 
sehari mulai 1 April 1955, sementara Maag keputusan dari 
P.4 Pusat Djakarta. 

- Dikatakannja lebih landjut 
karena S.B.I.M. telah melaksana 
kan 5: pemogokan, maka 
tawara: P.D. tgl. 30 Djuni 
1955 ialah menambah uang tun 

harga beras dengan 25 
mendjadi Rp. 1.75 sehari mu 

Jai 1 April : ang lalu ditjabut. 
    

Mogok duduk lagi. 
. Kemarin tengah hari buruh 

P pabrik besi Perbedij berkumpul | 
untuk mendengarkan pendjelas- 
an dari pimpinan S.B.I.M. menge 
nai keterangan jang diterimanja 

dari direksi N.V. Perbedij se- 

sudah mengadakan rundingan 

dengan S.P. Sultan di Djakarta. 

Ketera ngan dari pihak direksi 

“bahwa mungkin pabrik akan di- 
'tutup, oleh S.B.I.M. dipandang 

agai lagu biasa sadja. De- 
mengam 

Sa untuk meneruskan 

   

      “perdjoangannja sampai berha- 

sil tDati mungkin meng: 
'alami berbagai2 kesulitan. 

. Kemarin mwlai 
L kira2 djam 13.30 oleh 

  

1 
1 0 Akan ditutup 1 
“Dalam keterangannja kepada 

para w kil. SBIM, Djawatan 

   

  

  Hubungan 
watan Pengawasan Pe 

: djam 12.30 

“buruh diadakan mogok duduk | 

Perburuhan dan Dja- | 
rburuhan 

ressort Jogjakarta tadi oleh 
direksi NV Perbedij diterangkan 
pula bahwa hari Sabtu tanggal 

9-7 jang lalu ia telah menemui 
direksi B.I.N. di Djakarta untuk 

| membitjarakan situasi keuang- 
an NV Perbedij. Dalam hal itu 
sdr. Walujo ditemui oleh sdr2. 
Suwirjo Pres. Direktur, Mr Su- 

manang Direktur dan Sunggo- 
no Sekretaris dari B.I.N. Dalam 
pertemuan tersebut oleh pihak 
B.LN. didjelaskan bahwa sela- 

NV Perbedij 
modalnja hampir 50 procent ka 

| rena rugi. Kini ' NV Perbedij 

pindjam dari B.I.N. 2 djuta ru- 

piah dan 1 djuta rupiah dari 

(BNI (via BIN.) Lebih djauh 

diterangkan bahwa achir tahun 

1954 BLN. 
| NV Perbedij harus berganti ,,pa 

kaian” (bentuk). Dalam prinsip 

rena mengingat akan akibat2nja 
| pendapat BIN itu, maka buat 

sementara keadaan NV Perbe- 
dij dipertahankan dengan mak- 

kan pengangguran dan kedua 
agar pelajanan alat2 pertanian, 
barang2 keperluan rumah tang- 
ga (seperti wadjan dllnja) sbb. 

an sampai hapus. 
Mengenai saran B.I.N. untuk   

ma 3! tahun sedjak berdirinja 
telah kehilangan 

berpendapat bahwa | 

ini diterima oleh DPD, tapi ka- | 

sud pertama : untuk menghapus | — 

TIsul perobahan jang dima- 
djikan oleh anggauta Mangun- 

sarkoro dengan kawan2nja meng 

hendaki agar hari Senin parle- 
men dapat mengadakan pemu- 

ngutan suara mengenai rantja- 
ngan undang2 protokol pembu- 
baran uni Indonesia - Belanda. 

Dalam usul itu ditambahkan, 

bahwa djika menurut situasi se- 
karang  pembitjaraan usul ter- 

hari Senen, maka dimintanja 

lusul atjara itu dimasukkan utk 
daftar atjira rapat pleno berikut 

'nja dan seterusnja. 
Dalam hubungan ini. kemarin 

telah masuk pula usul. Zainul 
'Baharuddin dengan kawan2-nja 
kepada ketua parlemen jang 

minta agar soal protokol dan 
'I soal mosi Zainul Baharuddin dja 
ngan ditempatkan dalam. atjara 
pada tanggal2 jg oleh ketua dan 
Panity» Permusjawaratan . “nan 
ditentukan. 

Menurut pengu sur, gaonahan 
'atjara jang diadjukan oleh Ma- 

ngunsarkoro dan  kawan2-nja 
akan dapat menempatkan soal 
mosi Baharuddin kepada suatu 
keadaan jang tidak memungkin- 
kan parlemen untuk memberi 

kesempatan kepada Pemerintah 
untuk memberikan keterangan- 

| nja mengenai usul mosi tersebut. 
Berhubung dengan itu oleh ke- 

'tua parlemen diumumkan, bah- 

| wa hari ini diam 10.00 Panitia 
|Permusiawaratan akan bersi- 

“dang utk menghadapi situasi ba 
ru itu. Menurut keterangan sete- 
lah atjara rapat2 dapat disusun 
oleh Panitia  Permusjawaratan 
maka kpd. para anggauta diberi 
kesempatan selama ' seminggu 

untuk memadjukan usul2 pero- 
bahan sebelum atjara berlaku. 
Dengan tidak langsung sidang 

kemarin pagi tadi, maka kete- 
rangan Pemerintah mengenai 
mosi Baharuddin belum dapat di- 
berikan kepada parlemen. 

  
  

ISHAK DARI T.I.I. DISAN- 
DJAR 46 TH. 

Auctor intellectualis- 
nja dapat 18 tahun. 

| Pengadilan Rapat Asli di 
Sekaju (Musi Ilir) Palembang 
telah memeriksa perkara tiga 

  

menutup perusahaan  Perbedij 
| oleh direksi NV Perbedij akan 
disampaikan kepada P4 Daerah. 

| Maksud penutupan tersebut ada 
lah lepas dari pada sengketa 
antara madjikan dengan buruh.   

Bm Presiden Bae 

  

Sidang pleno Parlemen 
- Tak bisa langsung untak ke 4 kalinja 

aa karena uorum tak sampai 
(KAN DIAPARI - ADA :5 FAK- |... 5 1 P 
| ror JANG: DAPAT PERSETU . 

sebut tidak dapat dilangsungkan 

  

  

  
   

telah 

  

matjam kedjahatan jang dila- 
kukan oleh Ishak (kepala ge- 
rombolan jang menamakan di- 

rinja ,,Tentara Islam Indone- 

sia”) ditahun 1953 didaerah 
Musi Ilir, mengambil keputus- 
an mendjatuhkan hukuman pen- 

djara kepada Ishak berdjumiah 

25 tahun, sedang dalam perka- 

|ra2 jang sudah diputuskan, Is- 

hak telah mendapat hukuman 
21 tahun. Masih ada lainnja jg. 
harus. ia pertanggung djawab- 
kan. 

Dua orang auctor intellec- 
tualisnja, jaitu Ali Basjah, be- 

kas pasirah Lawang Wetan dan 
Tharnrin, seorang utusan D.I. 
Kartosuwirjo dari Djawa Ba- 
rat, masing2 “mendapat huku- 
man 13 th. pendjara.  Kawan2 
Ishak, terdiri dari 22 orang, an- 

"taranja jang sudah diputus men 

Gapat hukuman2 antara 6 dan 

e 3 
#RE3 UNTUK ke 4 itanihja sidang. pleno telbuka panen kema- 

cas rin pagi tidak djadi berlangsung, karena guorum tidak tertjapai. 

Jang hadir dalam sidang jang tidak djadi berlangsung itu ada 
104 anggauta, sedangkan. Guorum jang diperlukan 115. Kema'in 

mestinja parlemen akan membitjarakan ' serta mengesjahkan 
usul2 perobahan mengenai atjara untuk 2 minggu jang 

disusun oleh Panitya Permusjawaratan. 

tentang . bagaimana 

Iharapar2 disekitar usaha penje- 

Tesaian masalah A.D., karena ia 

menganggap terlalu 'prematuur 

untuk mefhbajangkan sesuatu 
ja 5 en dalam usaha penje- 

les 1 

Jd ae Ban Penjele- . 

- saian setjara damai. 

Dalam hubungan dengan per- 

soalan AD. itu Kolonel Sadikin, 

Panglina TT. VIL,,Tandjung Pu- 

ra”, setibanja di Bandjarmasin 
Bari Pontianak (ikut perdjalan- : 

an Wk. Presiden Moh. Hatta), 
sdan udah mengadakan pem- 
bitjaraan dengan Overste Gani 

dan Overste: Minggu :jang me- 
' wakili Kol. Sadikin dalam rapat 

Perwira - Angk. Darat dari tg. 

29 Djuni s/d 2 Djuli di Djakarta 

jl., mengeluarkan pernjataan jz. 

pada pokoknja serupa dengan 

pernjataan jang dikeluarkan di 

Djakarta sehabis rapat Perwira 

tsb. Pernjataan Kol. Sadikin 

mengenai 4 pokok, jaitu : 1. Ke- 

putusan Rapat Perwira A.D. tg. 

29/6-2/7 jl., 2. Unsur2 pokok gu- 

na mendjaga keutuhan/pemba- 

ngunan A.D.: 3. Persoalan jang 

dihadapi A. D. dimasa ini dan 4. 
Pemetjahan soalnja. 

Kapten . Slamet  Suhirman, 

dari Penerangan A.D. TT VI jg. 

menjampaikan pernjataan tsb. 

kepada pers, atas  pertanjaan 

bagaimana sikap TT VI kalau 

perundingan jang dimaksudkan 

gagal, dimana Pemerintah tetap 

pada pendiriannja, dan  Wk. 

KSAD tetap pula pada pendiri- 

annja, menjatakan, bahwa PE 

VI hanja mengharapkan penje- 

lesatan setjara. damsi dan ini jg. 

mendjadi kejakinan TT VI, jang 

sama sekali tidak akan menim- 

bulkan kekeruhan”.   13 tahun masing2. — Ant. 

Kegerahan itu sedemikian ru 
pa sehingga djika salah2 perbu- 
atan, negara hukum kita ini bi- 

sa mendjadi negara hukuman. 

Pertemuan ini mestinja dju- 
ga dihadiri oleh Perdana Men- 
teri Ali, tapi karena kesibukan- 
nja mentjari djalan mengatasi 

keadaan jang gerah tersebut, de 
ngan mendadak  memberitahu- 
kan tidak bisa datang. Sidik se- 
gera meninggalkan rapat sesu- 

| dah ia berpidato dan tidak me- 
nunggu bubarnja  lagi,, karena 
pagi itu djuga Dewan Pimpinan 
partainja mengadakan rapat di- 
rumah PM Ali bersama2 dengan 
Menteri2 PNI lainnja. 

Ketua parlemen Sartono jang 
djuga hadir dalam rapat itu ti- 
dak lama kemudian  menjusul 

meninggalkan rapat. Jang ting- 
gal sampai selesainja rapat ha- 
nja Menteri LN Sunario jang 
hari itu memberikan pendjelas- 
an sekitar Dwi-Kewarganega-   raan, 

(Bersambung hal. 2). 

Keadaan benar2” gerah 
Negara hukum bisa djadi 

negara hukuman 

DALAM suatu pertemuan dengan warganegara keturunan 

Tionghoa di Balai Pertemuan Umum Djakarta Minggu pagi jang 

lalu ketua umum PNI Sidik Djojosukarto mengatakan bahwa 
udara dalam negeri dewasa ini benar-benar gerah. 

nja mengatakan lagi bahwa me 
mang benar udara politik dine- 
geri kita sekarang ini gerah. 

Sementara itu kegiatan politik 
dalam segala bentuknja nampak 
memuntjak sekali sebagai ke- 

landjutan dari sikap kabinet jg. 
diumumkan Sabtu malam dima- 
na ditegaskan bhw Pemerintah 

menganggap hanja ' parlemen 

satu2nja jang dapat mengoreksi 
kebidjaksanaan pemerintah jang 
dianggap salah dan bukan sesu- 

atu alat negara lainnja, lan bah 
wa tentara adalah semata-mata 

ondergeschikt kepada pemerin- 
tah dan bukan nevengeschikt. 
(Sedjadjar). 

  

sk Dikapanewon Sleman da- 

lam tahun peladjaran ini akan 

dibuka S.M.A. Bagian A, B dan 
C, dan S.G.A. serta K.G.B. Bu- 

di Utomo. Dengan berdirinja se- 
kolah2 landjutan tsb. diatas, 
maka sekolah2 tsb. mendjadi 

satu2nja jang ada didaerah ka-   Sunario sendiri, dalam pidato- 

Na Kebudajear Indonesia | 
Kon. Bataviserch G enootschap 
@ Karan ee Wasenschaopen” 

na alan Sa Ibn   Aang dika 

panewon itu, 

Sina SUARA ENG 

Di TE NAN OLEH: BADAN PENERBIT KEDAULATAN RAKJAT (ANGGOTA ». P, SJ 

Sebulan 

Etjeran 

HARGA LANGGANAN. 
Dalam dan Luar Kota. 

1 Wetan Pot Maps Mira 
(Tiap Saptu GRATIS Madjallah 

kanak - kanak (,,KAWANKU”) 

Rp. 0,65 aan au Sana TEA 

  

ADPPRTENSI : 
1 milimeter, 1 kolom Rp. 0,30 

TAHUN X — NOMOR 234 

Pernjataan Einstein dkk: 
  

- 

BOM ATOM SEKARANG 2500 

LEBIH HEBAT 
Daripada jang didjatuhkan di Hiroshima 

“ 

Peperangan nmuclear hantjurkan segenap 

MENURUT Reuter, kajang 

ummat manusia: 

gan pemerintah Inggeris menaruh 

sympati besar kepada pernjataan bersama 8 orang ahli ilmu 

pengetahuan alam dunia mengenai akibat2 jang dapat ditimbul- 

kan oleh suatu peperangan nuclear jang diumumkan oleh 

filsuf Bertrand Russel kemarin dulu. 

Seperti diketahui, pernjataan 

jang antara lain ditanda-tangani 
oleh mendiang Prof. Albert Ein- 
stein sebelum ia meninggal dlm 
bulan April jl. itu menjatakan, 
bahwa suatu peperangan nuclear 

dikemudian - hari akan dapat 
membinasakan seluruh ummat 

manusia. 
Dalam komentarnja mengenai 

pernjataan itu, pembesar2 Ame- 

rika di Washington mengaitkan 
pendapat para ahli atom jang 
terkemuka ini dengan seruan jg 
berulang-ularg dari presiden 
Eisenhower supaja perlombaan 

persendjataan dihentikan. 
Dari negara2 blok Sovjet sam 

pai sekarang belum diterima se- 

suatu reaksi. 

2.500 kali lebih hebat. 
Dalam membajangkan betapa 

mengerikan akibat? jang dapat 

ditimbulkan oleh suxtu pepera- 
ngan nuclear, para ahli itu me- 
njatakan, bhw orang sekarang 

dapat membuat sebuah bom 
atom jg 2.500 kali lebih hebat 

dari bom atom jg telah meng- 
hantjurkan Hiroshima dim pepe 
rangan jang lampau. 

Dikatakan pula, bahwa apa- 
bila bom sematjam itu- meledak 

tidak djauh diatas tanah atau 
didalam air, maka ledakan itu 
akan menjebarkan partikel2 ra- 
dioaktif kelapisan atas udara. 
Partikel2 radioaktif itu kemudi- 
an setjara lambat laun mengen- 
dap dan achirnja sampai diper- 
mukaar bumi dalam bentuk de- 
bu atau air hudjan jang mem- 
purjai dai mem! binasakan.. De- 
bu? sematfam itulah jang telah 
membawa bentjina pada kaum 
nelajan. Djepang beserta hasil 
nenangkapannja baru2 ini. 

Dalam hubungan ini perlu di- 
ketatmi, bahwa salah seorang jg 
turut mmenanda-targani . pernja- 
ta"n bersama itu adalah Prof. 
"Iideki Yukawa dari Universitas 

Kyoto. 

Berbitjara sbg. anggota 
ummat manusia. 

Statement tersebut selandjut- 
nja menjatakan, bahwa para 
ahli dalam mergemukakan pen- 

dapat dan menguraikan akibat2 
jang dapat ditimbulkan oleh sen 
djata2 nuclear itu tidak berbitja- 
ra sebagai warga sesuatu negara 
atau benua dan tidak pula ber- 
bitjara sebagai perganut salah 

satu aliran atau  kepertjajaan, 

melainkan sebagai anggota um- 

mat manusia, sebagai manusia 

biasa, jang kelangsungan hidup- 

nja ada dalam keraguan. 

Pendjelasan Russell. 

Selandjutnjz Russell mendje- 

laskar, bahwa penjusuran state- 

ment tersebut dimulai setelah ia 

menerima surat2 penghargaan 

dari sedjumlah orang berkenaan 

dengan pidato-radionja menge- 

nai perang nuclear dalam bulan 

Desember jl. Dikatakan, bahwa 

ia terutama gembira sekali telah 
menerima serutjuk surat peng- 

hargaan pula dari ahli atom Pe- 
rartjis, Prof. Frederic Joliot 

Curie, oleh karena ia terkenal 

sebagai seorang komunis. 

Merurut Russell, sesudah itu 

ja kemudian lalu menulis kepada 

Prof. Albert Hinstein, merjaran- 

kan, bahwa para ahli ilmu penge 

tahuan dapat berbuat sesuatu, 

dan mendapat djawaban jang. 

menjetudjui buah fikirannja itu. 

Kata Russell, ia menerima dja- 

waban itu tepat pada hari me- 

ninggalnja Einstein. 

Selandjutnja ' Russell | mene- 

. yangkan, bahwa statement jang 

diumumkan itu hanja merupa- 

kan langkah pertama dan dalam 

hubungan ini ta menjarankan di 

adakanrja suatu konperensi in- 

ternasional dari para ahli ilmu 

Koperasi 
didikan 

jang sange hari ini. 

Pada babaladi pidatonja 

Hatta mengemukakan bebera- 

pa angka tentang kemadjuan 
koperasi selama 4 tahun jang 

lalu : diumlah koperasi dari 

6000 meningkat mendjadi 10. 

000, anggauta dari 1 djuta dja 
di 1.750.000 orang, uang dari 
Rp. 40.000.000 djadi Rp. 150. 
000.000.— dan uang tjadangan 

  
| 
  

Jusuf Wibisono: 
  

Pemerintah tak punja 
gezag 

Pembentukan Kabinet baru (Presiden. 
til) bisa dipertang: ungdjawabkan 

(Oleh : Wartawan ,,K.R.” 

DALAM suatu tanja djawab 
peresmian pembukaan kursus kader Imam buruh di Solo hari 
Minggu 10|7 ini, Mr Jusuf Wibisono selaku Ketua Umum PB 
SBI serta anggauta PB Masjumi, : 
bahwa penjelesaian sekitar persoalan KSAD arus di-insjafi apa 
bahajanja, bila hal itu tidak akan lekas dapat dibereskan, jakni 
bahaja ,,militerisme” dinegara | 

Dinjatakan, bahwa dalam per 
Soalan ini Pemerintah telah men 
djalankan suatu ,,pengangkatan 

politiek” jang  dipertahankan- 
nja dengan alasan setjara juri- 

disch pengangkatan jang didja- 
lankan itu sudah benar. Ternja- 

ta bahwa hal itu telah memba- 
hajakan keutuhan A.D. dan pe- 
njelesaiannja ternjata tidak se- 

mudah sebagaimana dibajang- 

kan. 
Selandjutnja Wibisono berpen 

dapat bahwa lebih baik persoal- 
an tersebut urusannja  diserah- 
kan sadja kepada Bung Hatta. 
Pemerintah sudah tidak mem- 
punjai gezag, demikian Mr Ju- 

suf Wibisono, sebagai Pemerin- 

tah jang normaal sudah harus 
| merasa malu dan patut meng- 

undurkan diri. 
Dikatakan bahwa pembentuk- 

an Kabinet baru (Presidentil) 
bisa dipertanggung djawabkan 
sebelum pemilihan umum ini dan 
diserahkan pada seorang tokoh 
nasional : dalam hal ini Wibiso- 
no tjondong pada pribadi Bung 

Hatta untuk diserahi pimpinan 

Kabinet baru jang dimaksudkan, 
Anggauta?2 Masjumi jg. 
»kepentjut” propaganda 
P.K.. 

Mengenai mosi jang diadjukan 

dalam Parlemen tentang nasio- 

nalisasi tanah2 partikelir dinja- 

takan, bahwa tuntutan itu sesu- 

ai dengan program partai Mas- 

jumi, disamping hendak meng-   imbangi propaganda P.K.I, jang 

  

sendiri). 

jang diadakan pada waktu 

antara lain menerangkan, 

kita. 

dim-hal ini mendjandjikan pem- 
bagian tanah, bila PKI menang 
dalam pemilihan umum (meme- 
gang pemerintahan), 

Rentjana Pemerintah 2 tahun 

jang lalu memang akan membe- 

li kembali tanah2 partikelir, jak 
ni tanah2 jang dulu didjaman 

Belanda didjual pada orang2 
asing. Akan tetapi sampai pada 

Pemerintah jang sekarang ini 

hal itu tidak di-usik2 lagi. 
Nasionalisasi tanah jang di- 

maksud dalam mosi tersebut ja 

“lah seluas 15.000 ha. (tidak ter- 
masuk tanah2 partikelir Pema 

nukan dan Tjiasem jang luas- 

nja 45.000 ha). seharga Rp. 195,- 
djuta jang semustinja bisa di- 

beli 'kembali oleh Pemerintah se 

belum achir tahun ini. 

Sementara itu dinjataikan, bah 
wa propaganda PKI mengenai 

pembagian tanah itu demikian 
shebatnja”, sehingga di Purwa- 
karta banjak anggauta? Masju- 
mi jang kepentjut akan propa- 

ganda tersebut. 
Mosi mengenai nasionalisasi 

tanah2 partikelir tersebut me- 
nurut Wibisono adalah merupa- 

kan langkah kemenangan terha 
dap politik PKI mengenai soal 
pembagian tanah, karena Mas- 
jumi menghendaki pembagian 
tanah tersebut seadil-adilnja jg: 
didjalankan oleh Pemerintah, 
meskipun Masjumi sendiri ti- 
dak turut dalam pemerintahan 
sekarang ini. Demikian antara 

pengetahuan, dimana para pe- 

serta akan menghasilkan suatu 

resolusi sematjam statement jg 

diumumkan itu. 

Pendapat Russell ten- 

tang RRT. 

Ketika ditanja tentang ke- 

mungkinan RRT mempunjai 

bom atom atau bom - H, Russel 

mendjawab, bahwa tentang ke- 

mungkinan sematjam itu untuk 

waktu jang dekat ia tidak me- 

ngetahui. Akan tetapi sudah te- 

rang, bahwa lambat atau tjepat 

mereka djuga akan mempunjai 

nja. Tiongkok sudah barang ten 

tu dalam perkembangan untuk 

mendjadi 'kuat, seperti negara? 

lainnja, kata Russell. 

keaksi Inggeris dan 

Amerika. 
Pernjataan jang diumumkan 

oleh Russell itu mendapat sym- 

pati jang hangat dari kalangan 

pemerintah Inggeris. Kalangan 

diplomatik di London dalam pa- 

da itu menjatakan, bahwa me- 

nurut pendapat Inggeris, kong- 

res internasional jang disaran- 
kan itu sebaiknja diadakan sete- 
lah ,perhimpunan kedokteran 

Inggeris dan  rekan2nja dari 
Amerika, jang kini sedang me- 
ngadakan research mengenai 
masalah ini, melaporkan hasil2 
pekerdjaannja: Pun kongres tsb 
menurut kalangan itu sebaiknja 

  

menunggu hasii2 pekerdjaan 

study group: PBB, jang... pem- 

bentukannja 'disarankan oleh 

Amerika Serikat   
berisi 

untuk mempe 
Rtr.   ladjari masalah tst. 

pen- 

£ Jatihan 
— Pidato wk Presiden menjambut 

Hari Koperasi 

ADA dua djalan untuk mengatasi kesukaran ekonomi dewa- 

sa ini, jaitu pertama : tangan pemerintah harus mengatur dengan 

tegas djalan perekonomian dan kedua : 
jang berbentuk koperasi. Demikian Wakil Presiden Mohammad 

Hatta dalam pidato radionja . untuk Na enja an hari koperasi 

adanja organisasi rakjat 

dari : Rp: 3000:000,— 
Rp.' 28.000.000-— 

Ini adalah hal jang menggem 
birakan, kata Hatta, tapi seba- 
liknja keadaan rakjat tidaklah 

berapa menggembirakan,  kare- 

na kemunduran2 disebabkan ada 
nja pengatjauan2 dalam lapang 

an perekonomian dan keuangan 
misalnja adanja korupsi, penje- 

lundupan dan penipuan jang me- 
makan djumlah sampai ratusan 

djuta rupiah. 
Dikatakan oleh Hatta, bahwa 

koperasi adalah anasir jang ber 
isi pendidikan untuk memper: 

kuat ekonomi. Dengan demikian 
berusaha untuk mentjapai kese- 

djahteraan bersama. 
Koperasi merupakan latihan 

jang sangat baik untuk usaha 
kerdja sama, untuk meningkat 
kepsda tingkatan perekonomian 
jang lebih tinggi. Koperasi ada-- 

lah suatu organisasi gotong 

rojorg. 
Selandjutnja dikatakan, -bah- 

wa koperasi berisi rasa keaga- 

maan dan dengan sendirinja 

membangkitkan rasa perikema- 

nusiaain. Rasa solidariteit dipu- 

puk oleh koperasi. 
Deimikian al. pidato sambut- 

an Wskil Presiden Hatta sebagai 

Bapak Koperasi dalam menjam- 
but hari koperasi jang ke-5 ini. 

  

  

SJUTAN MANSUR : 

DEMORALISASI BER- 
POKOK 

Pada krisis iman. 

Sutan Mansur, ketua Pedom- 
an Besar Muhammadjjah, seti- 
banja dilapangan terbang Ulin, 

Bandjarmasin, atas pertanjaan 
pers mengenai demoralisasi atau 
kerusakan achlak dimasa kini 
menerangkan, bahwa demorali- 
sasi berpokok pada krisis iman 
didalam roh ummat, dimana ke- 
pertjajaan kepada Allah bertu- 
kar dengan iman kepada benda. 
Untuk memperbaiki moral, 

orang haruslah memperbaiki 

krisis iman, kata Sutan Mansur. 

Apabila imap itu dipraktekkan 
dengan kesadaran tentulah de- 
moralisasi akan lenjap, demi- 
kian antara lain. — Ant. 

  

# Seorang pemuka Islam di 
Jogya bitjara tentang porygamie 
sbb.: Orang jang berpolygamie 
itu gundul. Sebab: dirumah iste 
ri muda ditjabuti ubannja, diru 
mah isteri tua ditjabuti rambut     lain Mr Jusuf Wibisono. nja jang hitam”. 

Aa PA Ka WEAR   

mendjadi 

 



    

        

        

     
     
     

           
      

        

         

  

    

        

           
    
       
      
        
      
       
         
       
   
   

    

   
   
   
   

  

   

  

   

  

   

     

| Segera dibentuk. 
japan »Bebadan 

Ta Djawi" jang diben 
uk pada bulan jl. akan menje- 

an Kebaya Ian 

BBebadan Kapusta- 

    

. nja. demak 

Tawirsatmodio | 
& yarus kita berikan 

: 2. Tugas 

kepada peladjaran bahasa Dja 
: Ka banana Diana pi 3.Peladja- 

Djawa pada dewasa 
jowardojo. 

  

1 Persiapan tsb terdiri 
dari Panitya Lengkap dan Pani 
tya Ketjil: adapun Panitya K 
tjil ni merupakan kern Panitya 

(dan bertugas menjelenggarakan 

3 pekerdjaan sehari2 sebagai per 
siapan pertemuan pada tgl. 17-7 

Susunan Panitya adalah sbb: 

Na | penerbit 
2 Barata  Kawedar): 

: Ss: S, Pudjowardojo (guru 
SCAN. an .anggauta2: Karto- 

“| hamidjojo (guru SGBN Solo) 
merangkai Keuangan: S. Brodjo 
|nagoro dan Sastrowirjo kedua- 

u nja dari Kemt. PP & K Lab. Pen 
. |didikan ,,Gama" Jogja, Sindusa 

2 || warno (KKI Solo) dan S. Adipra 
dar | oto (guru SMAN Solo) — Kor. 

  

   

    

   
    

“USAHA MEMPERKEM- 
'BANG KESENIAN 

Di Prembun. 
“Di Prembun, telah: dibentuk 

BNN Peni Usaha Perkembangan 

  

   

    

    

5) Kesenian dengan susunan sbb.: 
.: (Ketua I R. Prawiroatmodjo. Ke- 

| tua IT A. Poerwoatmodjo. Pe- 
(nulis 'R. Djokosumarmo. Ben- 

  

2 | dahari R. Sastrodarmodjo. 
   

  

    

   

    

   
   

  

   

   
   
   

  

   

    

tlh. (sia), jang ' mempunjai 
e- | sbb.: seni suara/gending, 

3 wah: pimpinan Surodjo, seni tari" 

- dibawah pimpinan Barijoen Dar: 
mosoedirdjo. ' seni" “drama / sandi-' e3 

“Selandjutnja oleh panitia di- 
(bentuk suatu p erkumpulan seni 

|karawitan: M.U.R.N.I. (Marsudi: 
Uriping "Roso Nasional Indone- 

seksi2 

diba- 

wara dibawah pimpinan Kardjo- 

5 Hima ANGAN tertulis jang. 
“ disampaikan kepada pers dari 

     

    

€ : aksi di kalargan Masjumi, 

Wibisono. Sg 2 
Sekdjen.PB sgala 

  

   

    

   

                

epala bagian Penerangan PSII 
tjabang Surakarta, Achmad Sa- 
|juti jang dimuat dalam ,,K.R” 
Sabtu jL- telah menimbulkan re- 

jang 
antara lain berpendapat bahwa 

2. Sanam san PSII jang dimaksud 
| sebagai reaksi dari jang dinjata- 
|kan olgh Front Anti Komunis di 
Surabaja, dapat dimengerti bah- 
wa PSII Surakarta tidak menje- 
tudjui tafsiran Front Anti Ko- 
munis tersebut. F3 

merona PSII Sukankata jang 
masuk lingkungan PSII Wilajah ' 

  

| HDjawa Tengah, dalam Kengaan 
jang sulit berhubung” d 

|telah ditanda tangani bersama 
2 “oleh PSHT Djateng dan PKI Dja- | 

(teng. Meskipun demikian fihak | 
jang berdekatan dengan Masju- 
mi jakin bahwa: penandatangan-- 

jav 2 an jang dilakukan oleh PSII Dja   yee itu adalah Ae Age be- 

  

  

   

      

   

      

   

    

   

harja kepada Mahri sadja, 

tuduhan bahwa ia hanja seorang 
2 13 suruhan sadja, dari sesuatu kom 

Kap: botoh2 djudi. Ia tegaskan 

Tini dikalangan Persibaja tim   
, , | bui kechawatiran, bahwa ada su 

| Patu komplotan botoh2 djudi, jang 
akan selalu membahajakan  pe- 

wa | main2. Kepada Mahri disampai- | 
Ti | an utjapan terima kasih karena. 

melaporkan penguapuai ibiy 
UM man: 8 

inja: disebut? oleh 

  

  The ate ana, ca belum 

  

| Magelang 

  

    

    

    

     
TG an serta nasib |: 

     
la “oleh “beberapa ' 

debit akan diberikan prae | 
P akni: K Kemanakah ba | be 
Djawa akan dibawa ?, oleh | da 

tambahkan bahwa: 

Era n: Sutarto Hardi 1 

'Frus 

banjaknja. —- Kor. 

aa Dam DNG. MU. 
RID LAMA 
Dari Smp »De Lasane" 

: Persatuan. Guru  Katholiek 
tjab. Magelang aa berngai 
dirikan SMP       
       

    

  

Sekat tia : pat te 
Pe an Menengah, de 
Pa Kepala SMP tsb. Sar. Su 
andi dlm. pidatonja. ketika dia 

an malam. penpisahan dgn, 
akan 

   

    

   
  

murid2 jg ak meninggalkan 
“sekolahan tsb. sehabis udjian 
| penghabi: Ta di Can | 
.tine Tentar a tgl. 8-7 ma. 
lam, dan mendapat kundjungan 
meluap, al. tampak Poo” “. 
Heusden serta wakil Walikota. 

| Sdr. Subandi dlm. pertemuan 
tsb. jang djuga dimaksud sbg. | 
malam perkenalan SMP De La- 
salle, setelah mendjelaskan, bah 
wa nama SMP itu memindjam 
dari nama seorang ahli pendidik 
jang pernah hidup, jaini De La 
sale, mengadjak kepada SMP2 
“partikelir untuk. bekerdja bersa 
“ma? dalam ukan masja | 

1 Japang pendidikan. : 

   
     

    

SMP De Kan 
ikan sedjak 3 tahun jl. kini tv 
kmempunjai 7 kelas parallel dgn. 
“murid dan guru. masing2 Se-, 

tsb jang didiri 

  

   

   

djumlah Ik. 320 
mulaj th. 1955 i 
(bah 1 klas lagi! 
“Djumlah j 

habisan th 19! ap Te. A ka B 
ada 70 murid, Sedang keputusan 
nja akan umumkan tgl. 23-7 
jad. — Kor. e 

Wonosobo : : 

2 DJUTA AJAM AKAN . 
DISUNTIK 

Dalam tahun ini Djawatan 
Kehewanan Kedu-Utara akan 
tetap pada rentjananja untuk 
menjuntik 2 djuta ekor ajam-di- 
daerah kabupaten Magelang, 
Temanggung: dan Wonosobo gu- 
na memberantas penjakit pseu- 
dopes ajam. Tahun jang lalu, 
djumlah ajam jang disuntik .ter- e 
tjatat 1. Dia 249 ekor. 
: , Pemberantasan tersebut . a-| 

“dipergiat ' “walaupun ' ada: 
#eeld-politik” pada anggar-- 

   

2 

  

  
“tang da 

Panja dasar provokasi & tendensius 
(Oleh: Wartawan 

| kalimah 'sjahadat 
tak bisa: Pane paka 

',Statemeni non agressi' 'pakt” 2 an 

L 2 (engws ut Pengurus. 
ja- (TNB) didatangkan. The Hway 

Gie menjatakan benar melaku- 
, apan itu, tetapi diakui- 

nja | 
|dan disebutnja 3 orang lainnja | 

€ |itu hanja dengan maksud. naa 

P5 | Mahar, “bersedia. 

|- Ia menjatakan mengadakan 
: Baik 'sebesar Rp. 5000.— dan | 
'atas pertanjaan ia membantah | 

L at demikian hanja untuk | 
(xepentingan dirirja sendiri. 

Hway Gie |: 
| Moana menjatakan mera- 6 

diadakan | atasan sikap mereka torlin” 
|dap 

"The # diketaht 

an belandja, karena . faedahnja 
Jaan Bebas Serbukti, ee 

Hah nh San Is 3 

Raka” ai 

KR 

Jaka. Hal ini aan dimengerti 
pula mengingat kedudukan PSH 
di wilajah Djawa /Tergah seba- 
“gai partai Islam jang terketjil 
diantara partai? Islam jang ada 
di Djawa Tengah. 

Dikatakan atas dasar taktis 
politis, karena “bagaimanapun 

djuga ideologie PSII dengan ideo 
logie PKI tetap bertentangan sa 
tu sama lain. Seperti djuga per- 

nah dikatakan oleh Harsono Tjo- 
kroaminoto di Djakja, bahwa 
bila dadanja dibelah, tidak ada 
palu aritnja, tapi jang. ada jalah 

jang terang 

Sudi at 

Oa Pet 

Ht Pernjataan tentang 
: Kongres Kakjat sa- 

ngat. disesalkan. 

mma perujataan PSI. ha 
tang Kongres Rakjat, jang me-: 
njatakan bahwa Pimpinan partai 
Masjumi menolak Kongres Rak- 
at, tapi Masjumi didaerah2 mus 
tinja bisa mendukungnja, Ginja- 
takar bahwa pernjataan terse- 
but sangat disesalkan, karena 
mempunjai dasar2 provokatip 
dan tendensius, seolah2 menim- 
bulkan  “perpetjahan 
Pimpinan Pusat dan daerah, 

Dinjatakan, dengan tegas, bah 
| wa dari Pimpinan Partai Masju- 
mi sampai Daerah2, Tjabang2, 
Anak2 tjabang, Ranting2 dan 
jarggauta seluruhnja kompakt 
bersatu padu tidak mendu- 

kung Kongres Rakjat, - sesuai 
dengan keputusan ' Muktamar 
Masjumi di Surabaja jl. Demiki- 

Pn PSII Solar baru2 ju 
Ka 3 

  

La 6. 000,— UNTUK BE. 
'RANTAS TIKUS 

daerah Ist. Jogjakarta telah 
memberikan bantuan kepada 

berantas hama tikus jang terus- 
menerus meradjalela disana. 
Rp. 10.000,- digunakan untuk 
'bembelian phosfor jang disem- 
(protkan | digarang? tikus aah 

digunakan : |Rp,. Opor, 

  

djalan gropjokan. Rp. | 
lagi masih akan diberikan utk, 
pembelian bibit tanaman kepada 
ra'jat jang TANK Yudes 

ge Lte) “8 

sa selalu tambahi ip 

   

diantara | 
ME “Gunawan | Wismadi — Susilo 

an antara lain reaksi di kalang- | 
an Masjumi Surakarta tentang. Et 

Dgkkarah Pertanian Ra'jat 

Pemerintah daerah Gunungki- | 
Idul uang sebesar Rp. 60.000,— | 
|jang dimaksudkan untuk mem- 

   

Kok, (naa 
ada fatsoen. 

Sementara itu dalam pertja- 

: Harus 

| kapan singkat Kolonel Kawila- 
rang anerangkan, bahwa: ia 

elah mengadakan pertemu- 
an dengan para perwira dan ko- 

  

mandan didaerah TT III untuk 

mem perikan -pendjelasan . me- 

    

“Ditanja Segan pendapat- 
nja tentang perintah harian jg. 

berdasarkan se- 
mangat putusan jang telah di- 
ambil oleh rapat2 para pangli- 

| ma baru? ini di Djakarta. 
Ia selandjutnja mendjelaskan 

lagi, bahwa jang sedang dipar- 
djuangkan oleh pihak Angkatan 
Darat dewasa ini ialah Supaja 
adanja ketentuan ,.batas dae- 
rah" kaum politisi, ,mana jang 
masuk kekuasaan kaum politisi 
dan mana daerah jang chusus 

| termasuk lapangan tehnis mili- 
TO 
(Pada. waktu ini menurut Ko- 

lonel Kawilarang kaum politisi 

tidak menentukan batas daerah 

kekuasaannja - sendiri, ,,meski- 
pun betul hal ini belum atur 

oleh sesuatu  undang2, tetapi 
fatsoen sudah harus ada”. . 

Moh. Natsir : Pertahan- 
kan demokrasi kita. 

Dalam pada itu dalam meng- 

hadapi keadaan sekarang jang 

  

SEPAKBOLA : 2 

TENTANG PERTANDING 
AN SALZBURE DI: 

MEDAN 
Tidak seperti rentjana semula 

kes. sepakbola . Salzburg dari 
Austria hania akan bertanding 
satu kali sadja di Medan. Demi- 
kian menurut sekretaris PSMS 
Sariani. 
Pertandingan itu dilakukan 

tanggal 17 Djuli jang akan da- 
tang melawan kes. PSMS ber- 

tempat distadion Teladan.  De- 
ngan demikian pertand gan pa- 
ga tanggal 16 Djuti ditiadakan. 
iSeperti 

sedianja kes. Salzburg akam ber 
nding 2 kali “dikota, ini, jai 

langgal 16 dan'iZ Didi, dima 
diantjer2kan jang akan mengha 
.dapinja masing2 ialah kes, PS 
MS dan kes. PSSI Banteng HAN 
kes. PSMS “— 'Persidja K 

    

4 nasi pada pertandingan hd 
| Tetapi usu PSMS untuk me-' 

UBamteng parmbpd 
Femina kedua itu telah dito- 
Jak oleh PSSI, begitu djuga ti- 

dak dibenarkan ntuk memakai 
nama PSMS | Persidja dalam 
ea oh 'ters t f 

Menurut jang kenrukakan 
oten PSSI, pada pertandingan- 
kedua dapat diadjukarsuatu:ke 

Ma jang-memakai nama: 
Ps diperkuat, ditambah pu-: 

ta ena sjarat,. bahwa' dalam 
Fpertandingan - kedua itu PSMS 
harus menambah biaja Rp. 15. 
000. bagi. kes. Salzburg, sedang- 
(kam disamping itu hasil 5074 net 
20 dari pertandingan - tersebut 
harus diserahkan oleh PSMS ke 

pada PSSI, Usul PSSI ini tidak 
dapat diterima PSMS, sehingga 
dengan demikian maka diambil 

keputusan, bahwa Salzburg 
aka bertanding sekali sadja di 
.Medan, jaitu dengan kes. PSMS 
pada tanggal 17 Djuli. 

  

an FRIEND- 
23 | AE BULU . 

TANGKIS 
“bjaoen Temanggung ver- 
sus Djapendi. 

“Hari Sabtu malam di kantor 
Djapendi Jogjakarta telah diada 
ikan pertandingan bulu tangkis 
antara PB.Djapen Temanggung 
Jawan PB 'Djapendi Jogjakarta 
Kesudahannja permainan sbb. 

Temgg. Jogja Single. 

1. Gunawan Hardjono. 0-2 
2. Wismadi Sudibjo 2-1 
3. Jatnodarminto  Barsono 1-2 

4. Sutrisno . Sastroutomo 2-1 
5. Suroto Hadijono 0-2 

Hadidarminto Surohardjo 0-2 
Double. 

5. 

2-0 

2:1 

Hardjono » 
2. Jatnodarminto / Suroto 
Sukarso | Hardjono 
3. Sutrisno / Hadidarminto' — 
Ali Sb | Surohardjo 0-2 
Dengan demikian maka Dja- 

pendi mendapat kemenangan de 
ngan NAN 5-4. 

uh, 

Organization     Supomo, sdr. Pesile.& njonja. 

  

: Sanata RAKJAT 

3 Naat aka, Taja 

setibanja dari Djakarta baru? | 

(dikeluarkan oleh Kolonel ATA 

'bis tg. 8 Djuli, Kolonel Kawila- 
rang: menjatakan kepertjajaan- 

Inja, bahwa isi dari perintah ha- 
: “rian itu tentu 

pernah . diberitakan. 

        

      

      

                
      

         
    
      

    
     

| ditimbulkan oleh persoalan Ang- 

katan Darat, Ketua umum Ma- 
sjumi Mohammad Natsir menje- 
rukan ,,kepada seluruh patriot 
Indonesia. supaja memperlihat- 
kan djiwa jang besar. dan ke- 

'mampuan membatasi diri untuk 
bersama? meryertahankan de- 
mokrasi kita”. 

Menurut keterangannja “ itu, 

Masjumi katanja sampai seka- 

rang dengan sengadja tidak 
memberikan  banjak pernjata- 
|an2 tentang pertentangan an- 
tara angkatan darat dan. peme- 

rintah, djustru untuk. membsri- 
| kan kesempatan kepada peme- 

| rintah untuk mentjiptakan sua- 
sana jang djernih bagi mentja- 
paj penjelesaian jang sebaik2- 
nja. untuk kepentingan nusa 
dan bangsa, 

Situasi seperti sekarang ini 
tidak bisa terus menerus di- 

biarkan. Saja merasa perlu me- 

negaskan disini, bahwa dari fi- 
hak Masjumi, sama sekali tidak 
ada. hasrat untuk memperguna- 
kan kesulitan sekarang ini un- 

tuk keuntungan partai kami 

sendiri. 
Keadaan akan acuut. 

Akan tetapi, uluran tangan 

sampai sekarang sama sekali 

tidak mendapat sambutan dari 

fihak partai? pemerintah. Kea- 
daan sekarang ini pasti mem- 
bawa negara kepada Tebar jg. 

acwrut. 
Maka dimana sekarang” ba- 

njak suara? jang menudju ke- 

pada kemungkinan nembentuk- 

an presidentil kabinet sebagai 
suatu djalan untuk mengatasi 
keadaan, kami dapat menjetu- 

djai pendapat sedemikian. De- 
mikian Natsir. — Ant. 

  

BARTER HONGKONG 
DAN PENANG 
Seorang tersangkut lari 
tinggalkan uang untuk 

isteri dan ibunja. 

Pihak resmi di Pontianak me- 

nerangkan tentang adanja ekor 

peristiwa barter Hongkong dan 

barter Penang di Kalimantan 

Barat. Antaranja sebuah peru- 

sahaan nasional kebetulan ter- 

libat, karena usaha perwakilan- 

nja, seorang Tionghoa di Dja- 

karta, dengan tidak setahu di- 

ekturnja didaerah :: ini. Pihak 

loajarsaan telah mendengar ke- 
terangan dari direktur perusa- 

daan jang bersangi kutan. 

Selain itu dikabarkan, bahwa 

5 ada pula , segrang pengusaha 

Tionghoa disini jang disangka 
dau NgAN, “NV, ,Dewi Seri” 

Yang se ASatmana' “diketahui ter- 

libat dalam peristiwa barter 

Hongkong diatas. “ Menurut Ke- 

terangan . pihak lain, orang 

,Fionghoa jang disangka ter- 

'sangkut tadi dan diketahui se- 

bagai orang terkaja di Ponti- 

anak, telah SA Aa en agkia di- 

rinja'sedjak lama ke Singapura. 

Kepada isterinja ia meninsgal- 

Ikan uang kontan Rp..100.900.— 

sedangkan kepada ibunja Rp. 

50.000,—.. — Ant. 

  

“PIR WONSO: 
KONGRES RAKJAT SEBE 

LUM PEMILIHAN UMUM 
Dalam sidang Dewan Pimpin - 

an PIR (Wongsonegoro) jang di 

adakan di Djakarta schir ming- 

gu jl..al. diuga. di bitjarakan 

soal pelaksanaan Kongres Rak- 

jat. berhiubbung “dengan saran 

PNI untuk mengundurkan wak- 

tunja' DP PIR berpendapat, bah 

wa Kongres Rakjat lebih “baik 

diadakan. sebelum. pemilihan 

| umum, jaitu pada waktu jang 

sudah ditentukan. 

Keterangan ini diberikan oleh 

sekdjen PIR Diamhuri jang kini 

sedang di Bandung. Ia mendje- 

laskan. bahwa djika Kongres 

Rakjat. dilangsungkan sesudah 

pemilihan umum, maka. nilainja 

tidak akan sama pentingnja dji- 

ka dibandingkan dengan sebelum 
pemilihan umum. 
Menurut PIR. 

Gaerah sudah. begitu djauh 
persiapan2 di- 

se- 

tirkan akan melemahkan sema- 

ngat jang sudah tumbuh didae- 
rah? itu, jang sebagai diketahui 
sun telah mengadakan kongres2 

nja sendiri. Terhadap. kekewatir 

an, bahwa diadakannja Kongres 
BRakjat sebelum pemilihar, umum 

ita akan melahirkan perpetjah- 
an, PIR berpendapat, bahwa idee 
Kongres Rakjat itu, jang dike- 
mukakan oleh Presiden Sukarno, 
bahkan mengandung arti untuk 
menggalang persatuan nasioal. 

t.   
   

  

   
i$ idonesia- di London. dengan Urang 

ko Kuna ungan. kestudio - pilm“ Arthar Ramks 
mM. kundjumgannja imi belian melihat pula dari 

pembuatan pum » Simon and Laura”, Gambar : 
adalah sutradara wanita Muriel Bow, duta besar Indanesiw, Prof. 

dari kiri ke kanan 

(Foto : PIA). 

darj pihak kami sedemikian itu 

hingga djika diundurkan dikewa. 

| |JOGJAKARTA. 
PBPPTS ADAKAN GE- 
RAKAN PENERANGAN 

. 

Tg. 11/7 anggota "Pengurus 
Besar PPNS, jattu 1. s0r2 

Kasim B Act. Ketua Umum 1, 
Suwarto Act. Penulis Umum 1, 
Harsono Act. Pembantu Umum 

'I dan Sudjono Act. Wk. Ketua 

Penerangan telah berangkat 
dari Jogjakarta untuk menin- 
djau tjabang2 P.P.T.S. di Solo, 
Sukohardjo, Salatiga, Temang- 

gung, Semarang, Bodja, Kudus, 

Tegal, Tjirebon, Klaten dan 

Purworedjo. : 
Maksud perdjalanan tsb. ialah 

terutama memberi penerangan2 

tentang organisasi P.P.T.S. dsb. 

LUSTRUM PRN DIPUSAT- 
KAN DI SEMARANG 

Peringatan lustrum pertama 
P.R.N.. .menurut keterangan 
D.P.D. P.R.N. di Jogja akan di- 
pusatkan penjelenggaraannja di 
kota Semarang, dibawah pimpin 
an Mr Gunawan ketua P.R.N. 
Daerah Djawa Tengah. Kota Se 

marang mendapat kehormatan 
itu, karena Partai Rakjat Nasi- 
onal diproklamasikan tgl. 23 Dju 
li dikota tersebut. Pada sa'at itu 
jang menjaksikan 23 orng bekas 
arggauta P.N.I- pada djam 23.00 
ditempat renang (zwembad) Se 

marang. Semula bernama P.N.I.- 
Merdeka dan “kemudian diganti 
dengan nama P.R.N. jang ber- 
azaSkan ,,Kebangsaan — Kerak- 
jatan —“Kekeluargaan” dalam 
kongresnja jang pertama dikota 
Djakarta. Diantara 23 orang tadi 
terdapat Mr Djody dan IG. Gde 
Raka. kedua2nja menteri dalam 
kabinet Ali - Arifin sekarang ini. 

TUGAS BERAT SBS. DU- 
TA KEBUDAJAAN 

Suatu tugas berat jang diserah 
kan kepada sdr. N. Simanung- 
kalit selaku ,,duta kebudajadn” 
Giforum internasional Warsawa, 

demikian a.l. sdr. A. Barany se- 
laku wakil Komite Perdamaian 
Jogjakarta dalam petang perte- 
muan dengan sdr. N. Simanung- 
kalit jang diselenggarakan oleh 
Panitya Festival Daerah Jogja- 
karta. kemarin petang. 
Terutama Jogjakarta terkenal 

diluar negeri sebagai pusat ke- 
budajaan. Maka segala sesuatu- 
nja.harus didasarkan atas tang- 

gung djawab penuh. Disamping 
mempertundjukkan, hasil keseni- 
an Indonesia jang bermutu. ada 
baiknja. kalau ,.duta. kebi udaja- 
an” kita dapat mengambil man- 
fa'at dalam pertemuan interna- 
sional di Warsawa itu. Jaitu 
mengambil unsnr2 iang baik dari 
kes senian luar.negeri. 

““Dilapangan "kebudajaan. kita 
lebih berhasil mentjapai perda- 
maian dan persahabatan. demi- 
kian sdr. A. Barany. Maka di- 
harapkannia, agar utusan dari 
Jogja dapat melandjutkan ' per- 
kembangan gerakan perdamafan 
dan persahabatan baik dikalano- 
an anggauta2 delegasi 'Indoneia 
maupun dikalangan delegasi luar 
negeri lainnia. 

  

Selain wakil - Komite Perda- 
maian U.N. Gadjah Mada dan 
sdr. Sunardi dari Lekra: jang per 
nah menggondol “hadiah kedua 
dalam pertar dingan tari interna- 
sioral di festival Berlin. 

Pagi hari ini sdr. N. Simanung 
kalit pergi ke Diakarta untuk 
selandjutnia ke Warsawa. 

KONPERENSI NU 
Mahdlatut 'Ulama' Tjabang 

Kota Jogjakarta akan mengada 

kan konperensi tanggal 16 — 17 
Juli 1955. 

Maksud konperensi terutama 

untuk membitjarakan konsolida 
Si kedalam, menghadapi mas'a- 

lah pemilihan umum jad dan dju 

ga membitjarakan situasi dewa 

sa ini 
lain2. 

Disamping itu akan diadakan 

pula tjeramah chusus utk. ang 

gauta2 Nahdlatul Ulama dige- 

dung . Sonabudojo tanggal 17 
Juli malam dengan pembitjara2 

antara lain: KHA Cholig, ketua 
madjlis Konsul PB NU: Djawa 

Tengah... KHR. Fatchurrachman 

(tanggauta PB NU), Nj. KHA 
Musaddad (CD NU Muslimat 
Jogya) dan Prof. Drs Sunardjo. 

3 RANTING PEMUDA RA' 
JAT BERDIRI 

Telah terbentuk 3 Ranting Pe 

muda Rakjat baru jg susunan pe 

ngurusnja sbb. 

Pemuda Rakjat Ranting ,,JU 

“DONEGARAN” Sekretaris 
Umum sdr. Sudarmidah, Sek. 

organisasi Sdr Sujadi Sek. kese 
djahteraan. Pemuda Sugiarto, 

Perbendaharaan sdr. Sutiharti 
Sek. Rekriasi, Kebudajaan dan 
Olahraga sdr. Alipar dan Rami 

dah. Staf Keputerian sdr. Dju- 
minten. 

Pemuda Rakjat Ranting ,,SA- 

JIDAN” Sekr. Umum sdr. Har- 

ya Muljadi, Organisasi sdr. Mar- 
jono, Kesedjahteraan Pemuda 
sdr. Wiredjo, Perbendaharaan 
sdr. Suradjiman, Rec. Olahraga 

dan Kebudajaan sdr. Sutadi dan 
MME Sri Dajati, Staf Keputeri- 

n sdr. Sumarmi. 

Pemuda. Rakjat Ranting LE 

DOK RATMAKAN”  Sekr, 
Umum sdr. Sumintardjo Organi 
sasi sdr. Hasmono Kes. Pemuda 

sdr. H.S. Mien A. Perbendahara 
an sdr, Suwardi Rekr. Olahraga 
dan Kebura sdr. Sukarno dan Su 
darman Staf Keputrian sdr. Mar 
sinem 
Dengan tambahnja 3 Ranting 

tsb diatas, maka ,/Pemuda Rak 

jat'" Tjabang Jogjakarta mem-   
  

punjai sebanjak 93. 

dlm lapangan politik dan. 

KALIMANTAN BUTUH. - 
TENAGA2 GURU 

Dari Inspeksi. S.M.A. pada 
Kementerian P.P. dan K. di Dja- 
karta dan Bagian P.P. dan K. 

daerah Propinsi Kalimantan di 

Bandjarmasin Badan Kerdja- 
sama Peladjar Kalimantan di 
Jogjakarta mendapat keterang- 
an, bahwa dewasa ini S.M.A. di 

Kalimantan, jakni di Kandangan | 
dan di Samarinda membutuh- 
kan tenaga2 pengadjar. Maha- 
siswa2 baik jang berasal dari 

Kalimantan, maupun jang bera- 
sal dari lain daerah jang ber- 
isedia menjumbangkan tenaga 

sebagai pengadjar dapat mema- 

djukan surat permohonan lang- 

sung kepada: Inspeksi S.MLA. 
pada Kementerian P.P. dan K. 
di Djakarta, atau melalui Bagi- 
an P.P. dan K. daerah Propinsi 
Kalimantan di Bandjarmasin. 

Keterangan lebih landjut da- 
pat diminta kepada sekretaris 
Umum Badan Kerdjasama Pela- 
djar Kalimantan sdr. Asful An- 
war, Djalan Sumbing 12 Jogja- 

karta. 

PERLOMBAAN MENGA- 
TUR PEKARANGAN 

Dalam tahun ini Djawatan 

Pertanian Ra'jat daerah Ist. Jo 
gjakarta akan mengadakan per 

lombaan mengatur pekarangan 
dengan menjediakan hadiah2 se 

perlunja. Jang dimaksudkan de 

ngan perlombaan itu ialah ten- 

1 tang tjara2 mengatur pekarang 

an, pemeliharaan tanaman jg. 

ada dalam lingkungan pekarang 

an itu serta melihat hasil2 tana 

mannja. Perlombaan ini lamanja 
satu tahun dan untuk tiap2 ka 

bupaten hanja disediakan hadiah 

untuk satu kalurahan sadja. 

Perlombaan mengatur pekara 

ngan ini mendapat bantuan dari 

Kementerian Pertanian dalam 

rangka Rentjana Kesedjahtera- 
an Istimewa sebesar Rp. 10.000,- 

PROF. DR PRIJONO BA- 
TJAKAN REFERATNJA 
Musjawarat perdamaian jang 

diselenggarakan oleh Komite 

Perdamaian UN . Gadjah Mada 

akan dimulai tgl. 16 s.d. 17-7 jg 

akan datang. Musjawarat tadi 
jang akan ikut berbitjara a.l. 

Prof.. Dr Prijono tentang ,,Ilmu 

pengetahuan & Perdamaian” 

dan tentang ,,Agama & Perda- 

maian” akan diutjapkan oleh Ds 
Purbowijogo. 

Sementara itu didapat kabar, 

bahwa. ditiap fakultas UN : Ga- 

djah Mada telah dibentuk persi 
apan2nja. 

LATIHAN TJARIK DESA 
Mulai bulan Djuli ini di Jogja 

Kaka diadakan latihan para tja 

“desa bagi kalurahan? diselu- 
Ta daerah. Latihan? itu diada- 
kan setjara angkatan sampai be 

berapa kali dan tiap2 angkatan 
terdiri dari 40 orang. Diseluruh 

daerah terdapat 390 tjarik desa. 

Dalam latihan2 jang diadakan 

oleh -Djawatan Pemerintahan. 

Umum daerah itu mereka men- 

dapat 
tentang adminitrasi pemerintah 

an kalurahan dan sekedar penge 
tahuan umum jang banjak hu- 
bungannja dengan pekerdjaan se 
hari-hari. 

BENTJANA ALAM TIM-s 
BULKAN KERUSAKAN 
Menurut laporan jang diteri- 

ma Djawatan Sosial daerah Ist. 
Jogjakarta, akibat hudjan lebat 
belum lama ini, di kapanewon 
Ngaglik terdjadi bentjana alam, 
jaitu robohnja beberapa rumah 
dan rusaknja rumah2 lainnja da 
ri penduduk. Selain dari itu 15 
Ha. tanah jang ditanami padi 
rusak, sedangkan . puluhan Ha. 
tanaman tembakau hantjur 

Djuga dikapanewon Pakem 
terdapat kerusakan2 berupa ro 
bohnja beberapa rumah pendu- 
duk. 
“Djawatan Sosial daerah ber- 

maksud akan memberikan seke- 
dar modal kepada penduduk jg 
menderita utk. mendirikan kem 
bali rumah2nja jg roboh, 

Seperti diketahui, akibat hu- 
djan lebat sematjam itu di kota 
Jogjakarta terdjadi djuga keru 
sakan, jaitu djembatan ra'jat 
diatas Kalinongo dan hanjutnja 

1 Sebuah rumah serta beberapa 
ekor binatang ternak milik pen- 
duduk. 

MENUDJU TANAH SUTJI 
Hari Minggu pagi tanggal 10 

Djuli 1955 jang lalu telah berans 
kat dengan Kereta Api dari St: 

| siun Tugu Jogjakarta Kijai Ha- 
dji Anwar Musaddad, Anggauta 
Pengurus Besar N.U. dan Do- 
cent PTAIN ke Djakarta untuk 

an Presiden Sukarno ke Tanah 
Sutji Mekkah menunaikan Iba- 
dat Hadji tahun 1955/1374 H. 
ini 

Selain dia berangkat djuga 
sdr. Muhammad Dja'iz dari Kan 
tor Urusan Agama Daerah Isti- 
mewa Jogjakarta dengan isteri 
nja untuk selandjutnja menerus 
kan perdjalanannja ke tanah su 

tji dengan menumpang pesawat 
terbang tanggal 13 Djuli 1955. 
Sdr. Muhammad Dja'iz dan iste 
tinja adalah satu2nja keluarga 
Iar! wiaiah  Togjakarta jang 
menunaikan Rukun Islam ke Y 

tahun 1374 H. |! 1955 ini dengan 
menumpang Pesawat terbang”. 
Sebelum Kijai H.A. Musaddad, 

lebih dahulu telah berangkat 
djuga ke Djakarta dengan Kere 
ta Api Kijai Raden Hadji Ha- 
djid, dari Pimpinan Pusat Mu- 
hammadijah Jogjakarta, “jang 
djuga akan ikut dalam rombong 
an Presiden Sukarno ke Tanah- 
Sutji Mekkah.   

HALAMAN 2 

Apa & dimana " 

tambahan pengetahuan: 

seterusnja ikut dalam rombong- 

  

k Pagi rombongan kebud 
jaan R.R.T. menindjau A.S.R.I. 
dan pameran seni-rupa diasra- 
ma Ratnaningsih. 

x Djam 10.00 sidang pleno 
Aura Jogjakarta di Malio- 

oro 16 
£ Djam 19.30 dipendopo So- 

nobudojo diadakan pembukaan 
pameran hasil kerdjaan mahasis 
wa Bagian Baiigugnan Fak. Teh 
nik Pandyng,, 
  

MR JUSUF WIBISONO DI 
MUKA SBII JOGJAKARA 

Diperoleh kabar bahwa: pada 
hari Sabtu malam. Minggu 9 

Djuli 1955 jang . lalu Mr Jusuf 
Wibisono dari Pimpinan Party 
Masjumi dan Ketua Umum Pe- 

ngurus Besar ,,Sarikat Buruh 

Islam Indonesia” “ (SBI) telah 
memberikan Tjeramah didepan 
anggauta?2 dan keluarga. SBII 
Jogjakarta, bertempat di Balai 
Pertemuan Mesdjid Hear Kau- 

man Jogjakarta. ' 
Pokok Tjeramah Mr Jusuf Wi 

bisono. tersebut berkisar pada 
soal2 perburuhan dan situasi po- 

| litik dalam dan luar negeri seka 
rang, ditambah dengan tanja- 
djawab. 

Mr Jusuf Wibisong mampir di 
Jogjakarta dalam “perdjalanan 

ke Solo untuk menghadiri Konpe 
rensi SBII Wilajah Djawa Te- 
ngah dan pembukaan: Kursus 
Imam SBII seluruh Djawa Te- 
ngah jang dimulai di Solo hari 
Minggu 10 Djuli 1955“jang lalu. 

DESAK MASALAH 
ENCLAVE 

Panitya Enclave jang diben- 

tuk oleh DPRD Ist. Jogjakarta 
dalam sidangnja belum lama ini 
memutuskan akan menemui Men 
teri Dalam Negeri Mr Sunarjo 

  

ta untuk menghadiiri sidang lu- 

ar biasa DPRD tgl. 15 Djuli jad. 
Panitya Enclave akan mendesak 
kepada Menteri DN sekitar pe- 

njelesaian masalah enclave, ka- 

rena menurut kabar2 jang diteri 
ma didaerah Jogjakarta, rentja 
na Undang2-nja sudah disampai 

lum ada penjelesaiannja. 
Seperti diketahui, baik peme- 

rintah propinsi Djawa.. Tengah 
maupun pemerintah Daerah Ist. 
Jogjakarta telah setudju meng 

hapuskan daerah -enclave Imogi 
ri, Ngawen dan Kotagede didae 
rah Jogjakarta, dan mendjadi- 
kannja daerah biasa jang men- 
djadi urusan pemeriritah daerah 
Ist. Jogjakarta. : Si-1a $ 

Daerah enclave. “dimasa dulu 
adalah dibawah ' pemerintahan 
Kasunanan dan Mangkunegaran 
Surakarta, tetapi” sedjak dja- 

man kemerdekaan oleh Menteri 
Dalam Negeri dinjatakan, bhw 
administratief untuk 'sementara 
diserahkan kepada | 'dgerah Ist. 
Jogjakarta. k 
Untuk itik 'perobahan 

status daerah enclave. diperlu- 
kan adanja undang2." 

Y.N.C.L.H. & Lp.P. PER- 
“ ERAT HUBUNGAN 
BPP YIN NI CHUNG LIEN 

HUI mengundang kpd. PB IKAT 
AN PEMUDA PELADJAR. IN- 
DONESIA dan Kepada PB. PE- 
LADJAR ISLAM INDONESIA, 
ketiga putjuk pimpinan organi- 

sasi2 tsb. masing2 telah menja- 
takan  kesediaannja uhtuk me- 
ngadakan pertemuan-bersama di 

Jogjakarta tg. 10 Djuli, untuk 

kepentingan hubungan 2 le- 
bih dekat diantara ketiga orga- 
nisasi tsb. dalam mendjalankan 
tugas2 pena aanenak ga 

Pada. pertemuan-bersama jg. 
diselenggarakan. «Oleh pihak 
BPP YNCLH perutusan PB. PU 
ternjata tidak hadir. 

nisasi2 tsb.. menaruh kejakinan, 

bahwa hanjalah dengan organi- 

sasi jang bekerdja-sama dengan 

seluruh  golonganimasjarakat, 

pemuda peladjar dapat menu- 
naikan kewadjibannja::: 

Dan berpendapat, bahwa tu- 
djuan daripada sesuatu organi- 
sasi2 peladjar jang beranggota- 
kan “warganegara2 Indonesia 

untuk memberikan bimbingan 
kepada anggota2nja kearah ke- 
nasionalan ' Indonesia jang se- 
djati- dengan “memupuk :rasa 

tjinta dan kesetiaan ' terhadap 
tanah-air dan bangsa, semestinja 

harus mendapat pengertian baik 
dan mendapat bantuan jang se-- 
wadjarnja, ialah jang dapat di- 
usahakan pertama2 dengan ada- 

(nja pergaulan dan  kerdja-sama 
ihiang lebih dekat, terutama da- 

lam hubungan perseorangan se- 

hari2 untuk selandjutnja menu- 
dju kepada - hubungan setjara 
keorganisasian jang bersatu. 

Achirnja putjuk pimpinan or- 
ganisasi2 ini menjatakan hara- 
pannja, mudah2an kesepakatan 
jang didapat ini akan menjam- 
paikan kedua Organisasi ini 
masing2 kepada pengertian baik 
jang diharapkan dari pihak : ma- 
sjarakat. 

  
  

  

REX: Nora Prentiss”, Ann 
Sheridan. 

SOBOHARSONO : The See- 
kers”, Jack Hawkins, Clynis 
Johns. 

SENI SONO : Burning Arrows” 
Anthony Dexter, Ji udy Law- 
rance. 

RAHAJU : ,Short Grass”, Kod 
Cameron, Alan Hale. 

INDRA : ,,Rela”, Tina Melinda. 
LUXOR: ',,Rela”,  Turino Dju- 

'naidy, Tina, Melindo. 
WEBTAN BETENG : da”, 
KETOPRAK TRIMUDO TOMO: 

»Patjar Merah”, 
(B. Plerobang). 

  

djika berkundjung ke Jogjakar 

kan kepada parlemen. tetapi be 3 

  

Kedua putjuk pimpinan orgas 

Nonton mana? 
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af aga 1 Ca satu tu- 
2 djuan inasiona mengikat 

-kita semua, ialah Nana un- 
“tuk kemerdekain. Sewaktu saja 

in NN peladjar, tjita2 nasio- 
.nal ini jang “selalu mengedjar 

Ki L eaja. untuk berfikir dan bertin- 
«dak. diluar gedung sekolah. Ten: 

Be “tu ng Pe jar merupakan 
, “sjarat p rtama bagi mahasiswa, 

Mena nga " nafkah 
. dikemudian hari selainnja un- 

#ipakioti | tuk mendjadi tenaga berharga 
amatur bagi. rakat prana 

“Akan dek jiwa berdj 
AN kurang pentingnja . 

    
SAK 

  

      

  

am zaman kolonial “ 
Ba ini semua merupakan 
y & | Fambaran terang bagi para ma- 

i “djuga bagi para pe- 
Sa dan penduduk | 

| pada. umumnja. 
£ Kita ANN merdeka, 

       
   

  

aah kita, apa jang ka tuaju, 
-apu jang harus diberikan prio- 

— riteit istimewa, waktu jang di- 
| butuhkan untuk mentjapai ma- 
sing2 tingkatan kemadjuan ini 

“ru bagi bangsa kita bagaimana-- 
“kah membangkitkan” perasaan 
“nasional atas dasar tugas baru. 
ini ? “Apakah tjita2 nasional 

: sudah habis sesudahnja merde- 
2g “ka apaKah sekarang hanja tim- 
aga bul “tjita2 sinduvidueel untuk 

mentjapai .. penghidupan jang 
vengk setjara mudah, dalam wak- 
“tu sesingkat-singkatnja. Djika | 

LP 
2 dapat memberikan djawa- 

"5 : “ban “4 2 4 $ 

- at bagi bagi Sick mepalki Hear terang, | 
: kita sudah -mentjapai 

kemajuan dang, sangat ber-. 

ae selbibapik" 

    
  

   

  

   

  

    

  

| adaan Gene atau bim- 
bang dalam menghadapi kesulit: 
an sehari2. “Kemadjuan Indone- 

26 sia dapat diukur- -dari kemadju- | 
jang ditjapai oleh tiap | 
an hasi, . tiap? bulan 

     

  uk Men apa Indone- 
sia Pekan “jika dirinja 

2, maba K0. 

a Indoieeta tidak sulit” 
. Sebaliknja djika kita lekas ma 

. Gju, maka nistjaja keadaan In- 
“donesia pada umumnja dengan 

. sendirinja akan baik, Dengan 
PR lain kemadjuan Indo- 

“ nesia ialah djumlah dari tiap ke 

3 madjuan jang ditjapai oleh pu- 
: D1 berak : Kesulitan kita ia 

ML lah suatu reflectie dari kesulit- 
an Indonesia dan sebaliknja. In- 

36 ndbnesia. itulah djiwa kita -dan' 

S504 jiwa Kita itulah Indonesia. 1 pe- 

: " ngertian dwi-tunggal dalam hal 
| dnista' dapat dipisah-pisahkan, 

» jika, kita ingin madju. Kembali 

ada. '#tndjauan, tingkatan-ting 
i perajuangan nasional, ma 

Sena : tahun 1945 keadaan 

“kika dapat dibagi sbb. : h 

“Ds sampai achir 1949: 
dimulai dengan proklamasi | 

   

    

   
angan kita sebagian besar 

“ merupakan perdjuangan phy 
siek, dengan tudjuan terten- 

  

     

       

      

   

    
   
   
    
   

      

   

   

  

   

» bagian besar dari rakjat ki- 
2 ta, ialah SIAP dan BER- 
TEMPUR. 

Berdjuang untuk menambah 
3. nafas bagi Indonesia jang 

5 sebetulnja seperti baji pre- 
mature, belum mempunjai 
alat tjukup untuk mengha- 
dapi tekanan dan penggoda 

an alam. Dengan penjerah-. 
an kedaulatan maka soal 38 

| dihadapi oleh Indonesia mo- 
“mang bertumpuk? :  finan- 
cial chaos, economic chaos. 
politik, militer dito-dito, di- 

“persoalan sc 

kan jenang pada ta 
£ . Achir tahun 1953 

| masih tetap hidup. baji 
2 f . Kuat untuk : 

  

    

  

   

  

   

  

   
       

peng bea ian Tank air kita. 

n negara dan ae 

| lam 
Ita. 

' kemerdekaan, maka perdju- | 

tu. Meskipun pimpinan te- | 
gas pada umumnja tidak te- | 

3, rasa, akan: tetapi komando |. 
s I dimengerti oleh se- | 

1950 sampai achir 1953 : te 

Ik ganja 

    

  

2 buk kan sadja dung 
aa atau Foontollic 

  

   

      

   
    

| jang ' dapat. memadjukan 

aa ertian djelas tentang 

    

tuk melandjutkan perdjuang 

an penghidupan, Penanaman 

|. teri, dimulai setjara sederha 
“na, dan diharap bahwa buah 
“pertama dari usaha ini tidak | 
lama lagi akan nampak. Un 

. tuk sementara segala peny- 

“Ridupan | harus didasarkan 
ctas »apmiddelenwer k” dan 
tenaga2 “jang sudah kolot 
atau alat2 sangat sederhana. 

Sebagian 
deletant. 

| Dari uaian diatas tern jata bah 
“wa Indonesia belum mengindjak 
Lingkatan untuk memperbaiki 
penghidupan nasional, hanja ba 
ru mulai menanam dasar bagi 
semakmuran. jang kekal dan 
abadi. Baru sesudahnja penjerah 
an kedaulatan maka. pimpinan: 
pemerintahan, politik, technis 
dan lain-lainnja dilakukan oleh 
Jeletanten, Oleh karena Belanda 
Yengan sengadja memang tidak 
ijukup mendidik tenaga untuk 

terbesar 

| memenyhi. sjarat jang sangat se 
:| derhana bagi Suatu negara nasi- 
il onal. 

“Tpaia trdumnja makin tinggi 
pangkatnja makin besar factor 
deletant, dan boleh dikatakan 
bahwa hanja pak tani, jang bu- 
kan deletant dalam memikul tu- 
gasnja. Kita tidak usah malu 

| mengakui hal ini. Djuga sauda- 
ra2 sbg. Mahasiswa, berhubung 
dgn keadaan revolusi, masuk da- 

lam gedung universitet sebaga 
Celetant. Ini semua akibat 
umum dari suatu revolusi. Akan 
tetapi djika kita mengerti kea- 
-daan kita, sedar tentang keku- 

t merupakan persoalan ba- | rzangan Kita, saja jakin bhw. dim 
waktu pendek, paling"lama dua 
tahun, kita. dapat mengedjar ke 
“akapan? jang dibutuhkan da- 
am melasik lugas kita ' ma- 
xing2. Djita “aan Inika dele- 
“antisme' tadi akan: mendielma 
sebagai snobisme, golongan bour 
geoiso-arrivee atau noveauriche, 

Jan ini akan menambah kesuli- 
tan2 asli jang memang mendja- 

di milik tian negara, baru. Se- 
ring saja kemukakan, bahwa In- 
'donesia sampai tahan :1955 ma- 

sih dalam suatu .leerschool pe- 
"lode” menrumbulkan pengeta- 

|huan dan pengalaman, dan se- 

. | perti djuga anak sekolah dja- 
melihat ke- | agan mengharap perbaikan peng 

'hidupan. Sesudahnja Julus dari 
udjian sekolah. maka akan mu- 
(tai carrier penghidupan dengan 
perbaikan nasib setingkat demi. 
seti 

kali dari 'berbagai golongan dide 

ngar suara seolah? hari kiamat 
3 sudah menjerang Indonesia. Su- 

2 tidak menjangka! kesulitan 
& Indonesia . bagi berbagai gole- 
ngan, teristimewa keadaan go- 

iongan rendah, umumnja sangat 
menjedihkan. Akan tetapi apa- 
kah kesulitan kita sekarang me 
Jebihi rintangan jang kita ha-. 
dapi dalam tahun 1945 ? Tidak. 
Apakah chaos dari tahun 1550 
lebih ringan dari pada pemba- 

Gari tahun 1955 ? Tidak. 
| Apakah 'sebabnja, timbul seru- 
an2 tentang krisis, dan tuduhan 
“satu sama lain, jang pada umum 
nja merupakan suatu pengaku- 
an bahwa bangsa Indonesia ti- 
dak mampu utk/ mendjadi bang 

   
Tn 7 
“Djika kita menindjau keada- 

an setjara teliti, maka kesulitan 

dimana-mana membawa berba- 
gai matjam kesulitan), hanja ke 
'sulitan tidak seperti waktu jang 

u dibagi setjara sama ra- 
donesia harus mengatasi 

'rintangan, Indonesia harus me- 
ngalami kesengsaraan sebelum- 
nja naik sebagai negara kuat 
dan makmur. dan ini dapat di- 
ipikul oleh rakjat umum, djika 
semua kesulitan tadi dirasakan 
bersama. k , 

Kemadjuan tak bisa 
|. dipaksa. 

Selainnja dari itu, pertumbtih 
an. berupa. hasil? jang sudah ter 
tiopai setjara- kekurangan2 di 

"3 x, jang “bisa 
asa dan waktu : 4 202 

5 ee menanam dasarnj ja un 

“Ph “modal berupa ketjakapan | 
1 djiwa dan penambahan. ma- 

  

   
ya 

| mereka untak Makan | 

Tanah Air. Dutabesar. Indo- 
nesia di Moskow, | dr Soe- 
“bandrio diundang untuk 
memberikan sumbangan pr 

| kiran' kepada mereka, tapi 
karena sempitnja waktu, ja 
tidak dapat datang sendiri 
ke Bonn. Karangan ini ada- 

| Ilah pesan tertulis dari dr 
Soebandrio jang dikirimkan 
untuk dibitjarakan kepada | 
para mahasiswa itu. — Ka- 
rena kami jakin, bahwa ada 
gunanja buah  pikirannja 
itu direnungkan .bersama2, 

| 4 maka karai muat. selengkap- 
nas — Red.   

H
k
 

  
| pada ratedat umumnja, Oleh para 
pemimpin dalam 'arti ,,histo- 
rische perspectiven” Zaman 
kolonial membutuhkan politiek- 
us sebagai agitator, dalam za: 
man merdeka, teristimewa. da- 
lam zaman pioneer, maka harus: 
muntjul politicus sebagai ,den- 
ker", jang dapat mengerti ke- 
ajadian2 zaman lampau, mema- 

bami ' . phenomena zaman Sse- 

karang, dan dapat meng- 

ukur pertumbuhan diwaktu 

jang akan datang “Strate- 

gie dan taktiek pendjuangan 

harus dikuasainja 'tiap waktu, 

Gan dalam tiap pertumbuhan. 

Dialah jang harus memberi pe- 

ngertian kepada rakjat jang su- 

dah bingung berhubung dengan 

penghidupan sehari-hari. Kema- 

diuan Indonesia tidak bisa di- 
paksa, kekajaan naSional tak 

akan madju setjara spectacular, 
akan tetapi kesengsaraan rakjat 

dapat dipikulnja dengan kesadar 
an bahwa ini merupakan kesulit- 
an nasional jang harus dipikul 
oleh kita semua setjara sama 

rata. Keadilan sosial untuk ss: 
mentara waktu belum mengikuti 

pembagian kekajaan Indonesia, 

akan tetapi dalam zamam-peralih 

an 'ini keadilan sosial harus di- 

ortikan teristimewa sebagai pem 
bagiar kesengsaraan setjara sa- 
ma rata: Maka dari itu hidup 

mewah dari berbagai golongan 
atau mengedjar keuntungan dari 
para pedagang,   

Dibelakangan hari ini sering- | 

tidak bertambah (penghidupan .| 

Indonesia harus: Tn ke: 

lan2 kurang djudjur, ini semua 

naan dari golongan atasan mes- 
kipun tidak meringankan beban 

dari rakjat umumnja, akan men 

agak serba sulit. 

Saj2 barangkali terlalu pan 
djang mengupas kesdaan di In- 
donesia. Sekarang para pendja- 
bat, baik dikalangan pemerintah 
an, politik. | perdacangan at3u 
persuratkabaran sudah mempu- 
rjai-tugas tertentu, dan keku- 
rangar2 dalam pekerdjaannja da 

pat dimengerti. 
Tentu mendjadi pertanjaan, 

apakah tugas dari mahasiswa da 
| lam Indonesia baru. Dengan sen 
dirinja sjarat minimum ialah 
bahwa dia harus lulus dalam ti- 
ap udjian. Mahasiswa ialah bi- 

bit dari .technieus Indonesia” 
| dalam arti seluas-luasnja (admi 
nistrasi, masalah perahangunan 
pada umumnja). Akan tetapi 
selainnja dari itu, para mahasis 
wa sekarang harus djuga men- 

djelma sebagai ,,denker” bagi 

Indonesia | dalam waktu jang 

akan datang. 

Harus ada ,,volwassen 

denker” Ke 

Kita djangan lupa bahwa pada 

umumnja para academici kita 

| dalam zaman kolonial dididik 
oleh Belanda sematamata ox 

klerken werk ts verrichten”. Be- 

kerdja setjara berfikir, bagi kita 
merupakan soal asing, dan ini 
djuga merupakan benih dari ba- 
njak kesulitan ditanah air kita. 
Salah satu pimpiran besar me- 

agatakan, bahwa revolusi dapat 
Amutai dengan ,.onnozele heet- 
hoofden”, akan tetapi untuk 
mengachiri 'revolusi setjara sem 
purra, maka harus ada ,,volwas- 

sen denker” sebagai pemimpin. 
Dan kita djangan lupa, bahwa. 

| revolusi nasional kita belum se- 
lesai. 

Indonesia masih tetap merupa   
  

2 1 
Ita semua, masih banjak musuh2 

SI 1 
1 5 Bulan Jang : Ilalu para ma- h 

| hasiswa Indonesia, di Eropa 
: | mengadakan konperensi di 

Bonn untuk membitjarakan 
segala sesuatu jang berhu- 

bungan dengan situasi yae- | 
reka, dan mentjoba mem- 

atau mentjari | 
kenaikan pangkat dengan dja-- 

mau tak. mau hanja mempberat- J- 
"kan beban rasioral. Kesederha- | 

perbesar tekad bangsa kita. utk 
menghadapi penghidupan jang | 

. sementara — bahwa ingatannj ja 

dapat didalam sebuah gua, ber- 

Ius. : MR 

Sta Beranda an bagi ki 

  

bangsa kita (sisa2 kolonial, ke- 

dimusnahkan. Bagi Indonesia de 

“ngan rakjat 80 djuta hanja ada 
|dua kemungkinan, atau lemah 

ik .Gan mati sesudahnja, atau hidup 
oleh karena kuat. Lemah dan te 
rus hidup tidak mungkin. 

Keadaan internasional tidak 
mengizinkan. Jang paling pen- 
ting. kita djangan bingung, dan 
kehilangan akal. Bersikap defai 

'tist, dan menjebarkan keragu-2 

'|an dikalangan bangsa kita, ha- 
nja berarti: mundur Maha 
    

(dalam peperangan hanja Dai 
tungan dengan kepala dingin da 
pat menjelamatkan kemadjuan 
Indonesia dan pada umumnja, 
memetjahkan kesulitan kita, ti- 
dak diluar kemampuan kita. Ba 
njak hasil2 jang sudah tertjapai 

“| dalam penghidupan nasional da 
| lam waktu begitu pendek, dapat 
kita banggakan, dan pengharga 
an dari luar negeri dalam berba 
gai activiteiten djuga bukan so- 
al asing lagi. Keka ekajaan alam dan 
djiwa dan kesadaran bahwa kita 

  

  

  

| dalam zaman lampau sudah me 
1gatasi kesulitan lebih besar lagi, 

harus merupakan kejakinan bhw 
Indonesia dapat meniup kembali 
taufan jang melingkungi perdja 
Tanannja. 

Saja sudah mengadakan pe- 
nindjauan dibanjak negara asing 
dan kadang? timbul pertanjaan 
bagaimanakah. negara2 seperti 
Nederland dapat memetjahkan 
persoalan nasional dalam djang 
ka sepuluh atau dua puluh tahun 

dengan tidak mengadakan exploi 
tatie bangsa lain, atau mendudu 
ki daerah asing. Kekajaan alam 
nasional sadja, tentu ta' dapat 

mempertahankan nilai penghi- 
dupan jang dimiliki pada waktu 
ini, dan kekurangan dalam ba- 

han2 mentah ta? akan dapat di 
konpenseer semata-mata dengan 

»technical know how”. 
  

EISENHOWER BERANG- 
. KAT DJUM'AT 

',Gedung Putih” mengumum- 
kan bahwa presiden Amerika Se 
rikat, Dwight Eisenhower, akan 

bertolak kekonperensi Djenewa 
pada hari Djum'at jang akan 
datang dengan menumpang pe 

sawat pribadinja, dan akan tiba 

di Djenewa pada hari Sabtu. 
Menurut  djurubitjara ,,Ge- 

dung Putih”, njonja Eisenhower 

miskinan, penjakit2), jang harus 

KEDAULATAN RAKJAT 

& 

berdasarkan 

Kita makin menginsjafi, 
satunja djalan untuk bersatu 
sendiri. 

Bapak Kooperasi Drs. Moch. 
| Hatta dalam bukunja ,,Beberapa 
latsal Hkonomi” pun menerang- 

zan sebagai berikut : 
, Memang Kooperasi-lah jang 

mesti diandjurkan untuk men- 
dapat kemadjuan jang tetap da 
lam medan ekonomi. Tidak ada 
lain djalan lagi bagi Rakjat kita 
jang lemah ekonominja untuk 
memperbaiki hidupnja” 

Dalam sebuah pidato di Kali- 
mantan  baru2 ini Drs. Moch. 
Hatta pun menjatakan, bahwa 
Xooperasi adalah suatu alat uta- 
ma untuk merebut kekuasaan 
2konomi dari genggaman bang- 
sa asing. 

Kooperasi jang dapat : 
a) merebut kekuasaan eko- 

nomi dari genggaman 
bangsa Asing, 

b) memakmurkan Nusa dan 
Bangsa, 5 

C) mentjapai masjarakat jg 
berdasar sMendilan So- 
sial, 

seperti jing diutarakan oleh Drs. 
Moch. Hatta tersebut diatas, me 
nurut pendapat kami harus mem 

punjai tjorak la'n daripada koo- 
perasi jang terdapat di Eropa. 

Djika Kooperasi2 di Eropa jg 
sudah bersifat kuno itu pada ha 

kekatnja hanja merupakan sua- 

tu ondernemingsvorm sadja, dari 
beberapa orang, maka kooperasi 
disini harus mempunjai ideologie 
jang lebih tinggi dan harus me- 
lhputi seluruh rakjat. 

Kooperasi di Indonesia ini ha- 
rus dibuat lebih modern lagi, ja- 
itu ditiap2 desi atau kalurahan 
didirikan satu kooperasi jang 
harus melpiuti 3 matjam koope- 
rasi jalah : 

1. Kooperasi crediet. 3 
2. Kooperasi consumptie. 
3. Kooperasi productie. 

Sedikit-dikitnja semua kepala 
somah didesa2 harus mendjadi 
anggauta dari 'kooperasi desa 
itu. 1 La   akan menjertainja. — UP. 

itu 

Se Manah 

  

:ke'- 19. 

Oleh karera dia tidak bisa 
membatja dan menulis, maka 
penjelidik2 terpaksa mengambil 
kesimpulan — sedikitnja untuk 

memang benar, dan bukan tjeri- 
ta2 jang didengarnja dari orang 

lain. Menurut penjelidikan setja 
ra ilmu pengobatan, maka me- 
mang sedikitnja dia.telah beru- 
mur 100 tahun, 

“Beberapa spesialis memban- 
dingkan orang tua ini dengan ke 
djadian jang dialami oleh John 
S. Tjerita John S ini telah di- 
tulis dalam madjallah pengobat- 
an Postgraduate Medicine. Mes- 
kipun umurnja belum lewat se- 
paruh baja, sepuluh tahun jang 
lalu John S dengan tiba2 men- 
Gjadi-amat tua sekali. Perobah- 

an pada dirinja ini timbul de- 
ngan tjepat dan seakan seperti 
telah mutlak sama sekali. Dia 
lalu djadi seperti kakek2, bitja- 
ra tidak terang, pikirarnnja le- 
mah dan katjau. Hingga dia 
lari meninggalkan keluarga 
dan rumah serta pekerdjaannja. 
Ditjari kemudian, maka dia di- 

sembunji dari - ,,orang2 jang 
memburunja”. : 

Ahli2 pengobatan membikin 
pemeriksaan mengapa hal ini 
terdjadi pada dirinja. Penjakit 
,tua” jang diderita John S jg 
kelihatannid amat  menakdiub- 
kan ini, sebenarnja disebahkan 
oleh hal jang sederhana 'sadja. 

Dia telah mendjadi korban tja- 
ra makanan jang tidak tjukup 
zat2 makanan bernilai. Oleh 
ahli? dia diberikan dieet istime- 
wa, ditambah dengan pengobat- 
an vitamin jang banjak. Seka- 
rang, 10.kemudian, dia telah be 
kerdja kembali, dan berhasil     membuat rumah sendiri diwaktu 

—PELANTJONG! 

Dengan demikian maka semua 

Tuan. ingin pandjang umur? 
BEBERAPA minggu jang lama, di Amerika Serikat , telah 

fiba seorang tza jang ditaksir telah berumur kurang dari 
168 tahun. Panen ini membuktikan, bahwa umur manusia 

tas sampai umur antara. 70 atau 80 tahun Kadja. 

'fja ini. sekarang: diselidiki voloh.-ah!'? 
. adalah seorang Indiaan dari Amerika Selatan. - 
kedjadian2 didaerahnja jang terdjadi pada pertengahan abad 

Dia 
Dan dia inent 

Senggangnia. 
Ana jang dialami oleh John S 

adalah tiontoh jang terhebat, 
akan tetapi bukan satu keadaan. 
jang luar biasa, deraikian kata 
ahl2 pengobatan. Banjak orang 

mendiadi tua” sebelum waktu- 

nja, karena mereka makan ti- 

Gak teratur atau ter 

Jalu hanjak. Dewasa in amat di 
perhatikan pengaruh makanan 
jang baik bagi umur pandjang 
manusia. Terlalu banjak makan 

diuga merusakkan kesehatan. 
Orang iang telah berumur lebih 
dari 50 tahun dan berat hadan- 
nja melewati batas memperpen- 
lek umurnja dengan sepertiga. 
Kemadjuan2 dalam ilmu pe- 

ngobatan kini dapat mentjegah 
proses manusia segera mendjadi 

tua sebelum waktunja. Penjakit2 
menular dan keturangan2 vita- 
min rudah diobati kini dergan 
obat2 seperti terramycin-SF 
dan tetracyn- SF. Kombinasi 

obat2 ini memberikan dosis 

antih'otik iang kuat. ditambah 
dengan vitamin? Jan zat2 . ma- 
tanan jang bernilai. 
Disamning ini dialan sebaik- 

jbaiknja untuk tinggal muda, ja- 
ish mendjaga dan me 

kesehatan tubuh, serta memeli- 
hara supaja pikiran tetap aktif. 
Pikiran. tak obahnia seperti 
otot2, bisa mendiadi lemah, ka- 
rena tidak dipergunakan. Dan 
baniak orang2 tua membiarkan 
pikirannia mengaso. 

Barangkali Dr John B. Cum- 
mings jang telah berumur 96 ta 
hun memherikan negangan jang. 
paling baik. Dia berkata: ,,Ber- 
|geraklah djika engkau merasa 
| senang. Bergeraklah djika eng- 
kau merasa tidak senang, akan 
tetapi teruslah bergerak!” 
“GLOBE PRESS). 
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MANDRAKE AHLI SIHIR (27) 
  

  

Uhh--1 Miscen YOov 
--HIT THE MONEY | 
WITH THIS GADGET 
--1IT?S ALLGONE-- F 
TWO MILLION--4 

  
aku ta” me- 

mengenai 
semua le- 

Ba ih dua djuta .....i! 
untuk sementara, 

ena akan kembali lagi..,   
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| Tie PouicE | OH, DEAR, WHY YOU USED 
ARE YOU ALWAYS | |THts GADGET 

/ HITTING EAcu | | To RoB THE 
     
    

OTHER -- LIKE 
KLX. criLoren? 

  
  

Kk 
.-- Lihat itu? tuan pemimpin 

ifa Astaga, mengapa kamu se- 

  

Jalu saling memukul 
seperti anak2 sadja ? 

BAN KS? 

   

  

       

      

1 Kau diulunean DOLAR 20 va 0 EP Kau mempergunakan lampu 
senter ini untuk merampok 

bank ? 
-- Orang itu, si-Mush, memak- 

saku 
sk Aku merasa Sakit se.c.coo.o 

Kooperasi memakmurkan 
Nusa& Bangsa 

Dan mentjapai masjarakat jang 
Keadilan Sosial 

(Oleh: KR.T. Tirtodiningrat). 

PERHATIAN terhadap peringatan hari Kooperasi jang se- 
lalu meningkat ini, menundjukkan makin tumbuhnja penpatian 
masjarakat terhadap usana-usaha kooperasi. 

bahwa, ,,Kooperasi” adalah satu- 
dan mengatur perekonomian kita 

barang2 jang penting jang di- 
butuhkan oieh penduduk Desa, 
masuk dan keluarnja dari Desa 
(Kelurahan) harus lewat koope- 
rasi Desa ini, sehingga kooperasi 
desa ini dapat menguasai kekua- 
saan ekonomi kelurahan itu dan 
semua keuntungan nanti akan di 
terima oleh kooperasi desa jang 
dapat meratakan keuntungan itu 
kepada anggauta2nja jalah pen- 
duduk desa. 

Kooperasi2 Desa ini kemudian 
hendaknja di-ikat dan dipusat- 
kan berturut2 pada tiap2 Ketja- 
aatan, Kabupaten, Karesidenan, 
Propinsi sehingga achirnja dapat 
dipusatkan mendjadi Kooperasi 
se-Indonesia jang dapat mengua 
sai seluruh kekuasaan ekonomi. 

Dengan Kooperasi jang tersu- 
sun demikian itu jang dapat me 

megang kekuasaan ekonomi dgn 
jungguh2, maka kita akan men- 

tjapai tjita2 kita jalah kemak- 
muran bersama, oleh karena koo 
perasi itu dapat : 

1. meratakan keuntungan jang 

sama besarnja jang didapat dari 

Indonesia kepada seluruh rakjat, 

| sehingga dapat mendekati sem- 

bojan sama-rata. 

2. dapat mengatur imbangan 

antara hatsil productie dan kebu 

tuharu pemakai, sehingga dapat 

menghindarkan  OVer- -productie 

atau kelebihan barang. 

3. berhubung dengan adanja 

imbangan. tersebut dapat mentje 

gah crisis ekonomi. 

4. melaksanakan sembojan ki- 

ta dari rakjat — modalnja, oleh 

rakjat — tenaganja, dan buat 

rakjat keuntungannja. 

5. dapat menstabiliseer harga 

barang2 sehingga sipemakai 

atau consument tidak dapat di- 

permainkan. 

6. didalam masa perang atau 
masa sulit akan dapat mengu- 
rangi perdagangan tjatut dan 

tanggem atau mentjegah adanja 
inflatie. Koers uarg negara akan 
terdjamin, perlu sekali untuk 
menghadapi perang dunia HI.jg 
telah diramalkan. : 

7. menghilangkan perbatasan 
keduduka:. antara produsen dan 
konsumen, sebab produsen . dan 

konsume: adalah satu. 
8. menghilangkan klas peda- 

gang jg berobah mendjadi abdi 

rakjat atau pegawai belaka jang 
tugasnja membagi. 

9. melaksanakan kesedjahtakt 
27 rakjat, oleh karena Kooperasi 

Rakjat berkuasa mengatur dan 
membagi kekajaan Indonesia se- 
adil-adilnja kepada segenap rak- 

jat. 
19. dapat mendorong rakjat Ke 

solidariteit, individualiteit zelf- 
heip din auto-activiteit: 

11. dapa: membantu mengolek 

tiviseer'tanah .pakulen dengan 

djalan damai. 
12. membikin rakjat lebih gam 

pang-lekas mendjadi ,,staatsbe- 

wust” atau sadar bernegara. 

Apabila. tiap2 Negara diselu- 

ruh dunia dapat dibentuk setjara 

Kooperatief seperti tersebut di- 

atas, maka kiranja tak akan ada 

konkurensi, sehingga segala per 

tentargan jang dapat mengaki- 

batkan peperangan dapat hapus 

karenanja. 

Maka njatalah bahwa dengan 

djalan kooperasi kita dapat men 

tjapai tjita2 jang luhur jalah me 

nudju kearah lahirnja dunia ba- 

ru, jang tentram dan cimana be- 

tul2 terdapat ,,keadilan-sosial”. 

Sangat tepatlah utjapan se- 
orang sardjana jang menjatakan 

bahwa Kooperasi adalah djalan 
untuk menudju perbaikan dunia, 

(De Cooperatieve  opvoeding is 
de weg naar een betere wereld). 

Kiranja akan ada fihak jang 

mengatakan, bahwa kooperasi 

jang terbentuk demikian itu bu- 
kan kooperasi jang sewadjarnja, 

oleh karena kurang demokratis, 
sebab ada sifat paksaan atau te- 
kaman. 

Akan tetapi baiklah kita peri- 
ngatkan disini, bahwa didunia 
ini tak ada sesuatu hal-pun jang 
tidak disertai tekanan. 

Lahir. hidup dan mati itupun 
Gisertai paksaan jalah dipaksa 

oleh kodrat (natuur), akan te- 
tapi tak ada seorangpun jang me 
rasakan hal itu sebagai paksaan. 

Lagi pula bila pembentuk- 
an Kooperasi tersebut diatas me- 

mang dirasakan sebagai tekan- 
an, akan tetapi tekanan itu ada- 
lah untuk menudju perbaikan 
dunia dan perbaikan ke-manu- 

"aan. 

Apabila kita telah menginsjafi 

bahwa kooperasi adalah sjarat 
mutlak untuk mentjapai tjita? 

jg luhur itu, maka pengertian ko 
perasi itu perlu disebarkan se- 

luas-2nja dengan mengadakan 
pendidikan penjuluh2- dan  ka- 
der2 koperasi. 

  
SMA Koverasi. 

Pada peringatan hari Koopera 

si jang ke-III dua tahun il., se 
cuai dengan andjuran Bapak Ko 

operasi Drs Moch. Hatta, kami 

telah mengandjurkan djuga ada 
nia. Sekolah Medengah Atas " 

overasi. 
Maka setahun kemudian, pada 

neringatan 'hari Kooperasi jang 

ke IV kepada hadlirin telah da 
pat diperkenalkan SMEA Koope 
rasi jang diselenggarakan atas 
usaha partikelir ialah ,,Jajasan 
Pendidikan Kooperasi Jogjakar- 
tur, 

Dalam massa pertumbuhannja 

SMEA Kooverasi Jogjakarta me 
ngalami kesulitan2 jang satu de 
mi satu dapat diatasi, berkat ke   

  
tara Djepang. 

Tentara Djepang sekarang memakai uniform 
dipakai oleh tentara Amerika. Tentara Djepang jang kelihatan 
ini jang pada waktu ini sedang dilatih dalam perang dunia jang 
baru lalu masih terlalu muda um tuk dapat masuk mendjadi ten- 

HALAMAN 3 

  

seperti ape jang 

(BIA — UP). 
  

Konp. 4-Besar : 

  

kan, 

  

reza telah mendjalankan tugas 

uletan para penjelenggara dan 

guru-gurunja, jang bekerdja de 
ngan penuh Na dan pe- 
ngorbanan. 

Maka pada kendinpatat ini ka 
mi akan menjampaikan penghar 

gaan kami sebesar2-nja kepada 
mereka. 

Sebagai hatsil pena tega 

mereka, maka sedjak bulan Ja- 
nuari 1955 ini SMEA Kooperasi 
Jogjakarta telah menerima uang 

bantuan dari Kementerian PP & 

K sebanjak: Rp. 46,50 tiap mu- 
rid dan ketjuak itu diberi se- 
orang Directeur pegawai negeri. 

Bantuan darj fihak Pemerin- 
tah ini memang sudah pada tem 

patnja, oleh karena pada hake- 

katnja pendidikan penjuluh2 dan 

kader2 Kooperasi 'itu men- 

djadi tugas Pemerintah dan chu 
susnja dari Djawatan Koopera. 
Si, seperti halnja dengan Djawa 

tan Perindustrian jang menga- 

dakan Sekolah Technologie. Me-: 

nengah Atas untuk mendidik pe 
njuluh2 Perindustrian. 

Maka initiatief dari Jajasan 
Pendidikan Kooperasi Jogjakar 
ta itu merupakan vantuan jang 

besar bagi Pemerintah, oleh ka 

jang seharusnja mendjadi kewa 
djiban Pemerintah. 

"Apabila kita mengingat, bhw. 

diseluruh Indonesia ada & 12rri 
bu Kelurahan dan djika untuk 
tiap2 Kelurahan kita akan me- 

nempatkan, seorang penjuluh, 

maka untuk mengintensiveer pe. 
njuluhan Koorerasi kita membu 
tuhkan 12.000 penjuluh, 
Maka njatalah bahwa perlu 

ada initietief2 jang lebih giat da 

lam lapangan pendidikan kaders 

dan penjuluh. kooperasi untuk 
melaksanakan tjita2 kita. 

Jang sangat dirasakan sbg. 

kesulitan bagi pertumbuhan SM 
EA Kooperasi Jogjakarta pada 

waktu ini adalah so'al gedung, 

mengingat akan datangnja th. 

peladjaran baru jang tentu akan 

mengakibatkan tambahan klas 

lagi. 

So'al gedungnja pun pantas 

mendjadj perhatian Pemerintah 
akan tetapi mengingat keadaan 

keuangan Pemerintah pada wak 
tu ini, alangkah baiknja apabila 
fihak partikelir terutama para 
peminat Kooperasi mengambil 

initiatief djuga dalam hal ini. 
Apabla kita mengingat, bhw. 

di seluruh Daerah Jogjakarta 

ada. & 90.000 anggauta2 koope 
rasi dan djika tiap2 anggauta da 
pat menjumbangkan Rp. 1,- ma 
ka akan terkumpul uang Rp. 90 

ribu jang dapat dipergunakan 
untuk membangun sebuah ru- 
mah sekolah jang sederhana. 

Usaha jang penting dalam la 

pangan kekooperasian dalam ta- 

hun ini adalah pembentukan 

,Kooperasi Pegawai Negeri” jg 
diandjurkan oleh Pemerintah 
Pusat. 

Apabila kita mengingat, bhw 
djumlah Pegawai Negeri diselu 
ruh Indonesia adalah 350.000. 
maka djika didjalankan dengan 
saik ,,PKPN” akan mempunja 
kekuatan jang besar jang dapat 
nmepentukan haluan perekonomi- 

an jang kita kehendaki. 
Dilihat sepintas lalu, maka! 

vembentukan PKPN jang di la 
kukan dengan dorongan2 dispen 
sasi2 dan faciliteit2 Pemerintah: 
merupakan hal jang tidak sewa 
djarnja (onnatuurlijk) dan ber- 
tentangan dengan sendi2 koope 

rasi jang menghendaki agar kn 
operasi tumbuh atas keinsjafan, 
sendi. : 
Sendi2 ini kiranja pada waktu 

'nissudah tidak sesuai lagi dgn. 
keadaan. masjarakat Indonesa 
dan kita, harus berani mengubah, 
supaja dilaraskan. dengan kebu. 

“han kita sendiri. 
Dorongan Pemerintah kenadn 
PKPN” ini hendaknja dilaku- 
tan diusga terhadar pembentuk- 

an kooperasi2 pada umumnia. 
Mudah-mudahan peringatan 

hari ,,Kooperasi" jang ke-V ini 
dapat menambah semangat dan 

keinsafan berkooperasi, sehing- 
ga pada peringatan hari Koope 
rasi jang akan datang kita da- 
pat melihat hasil2 jang lebih ba 

njak lagi bagi kemakmuran kita   bersama, 

Bulganin'&||Molotov ke 
Djenewa 

200 Ahli Sovjet turut serta 

PERDANA menteri Sovjet Uni, Nikolai Bulganin menerang- 
bahwa konperensi 4 Besar sebenarnja dimuiai pada tanggal 

4 Djuli jang lalu sewaktu para pemimpin Sovjet mengutjapkan 

pernjataan?2 penting dalam djamuan jang diadakan ke dutaan 

Amerika di Moskou berkenaan dgn. Hari Kemerdekaan Amerika. 

Bulganin mengutjapkan kete- 

rangan tadi kepada kuasa usaha 

Amerika, Walter Welmsley, da 

jam djamuan jang diadakan oleh 
kedutaan Argentina berkenaan 

dengan ulang tahun ke-139 ke- 
merdekaan “Argentina. 
Welmsley jang hadir dalam 

djamuan 'itu- mengatakan kepa 

da Bulganin bahwa kundjungan 
para pemimpin Sovjet di keduta 

an Amerika pada tanggal 4 Dju 

li jang lalu adalah »Suatu kepu 
asan besar". 

Dalam djamuan di kedutaan 

Argentina itu, hadir djuga men 

teri LN Molotov, Malenkov dan 

Mikoyan disamping para unda- 
ngan lainnja. jang berdjumlah 

kira2 300 arang. 

Duta besar Argentina, Leopold 

Bravo, dalam djamuan itu tlh. 
mengadakan .toast bagi berhasil 
nja konperensi Djenewa jang di 
harapkan dapat . menjelesaikan 
masalah2 penting dan memberi- 

kan perdamaian kepada dunia. 
Dalam. sambutannja ,Bulganin 
meneruskan, bahwa para pemim 

pin Sovjet. ke Djenewa. berdjiwa 
demikian. | 

Molotov 

berhenti. 

Sementara..itu Molatav dalam 

bantah hendak 

Lpertjakapah. dengan wartawan 

dalam djamuan itu telah mem- 

bantah desas-desus bahwa ia 
hendak- meletakkan djabatannja 

Dikatakannja, ia tidak tahu-me 

nahu tentang itu, 

Mendjawab pertanjaan laimnja 

Bulganit selandjutnja mene- 

rangkan bahwa susunan delega- 

si Sovjet untuk Djenewa akan 

diumumkan dalam waktu bebe 

rapa.hari ini. 

Menurut kalangan jang menge 
tahui, delegasi Sovjet ke Dje- 

newa itu akan merupakan “ 
gasi jang paling besar karena 
akan disertai djuga oleh kira-2 
200 orang ahli. 

Molotov jang akan menjertai 
Bulganin ke Djenewa, atas per 

tanjaan wartawan, menerang- 

kan bahwa menurut pwendapat- 

nja harapan konperensi 4 Besar 

itu adalah baik. — AFP. UP. 
  

PARLEMEN PERANTJIS 
Ratifikasi konvensi Peran 
tjis — Tunisia. ' 

Parlemen 'Perantjis malam 

Sabtu jl. telah meratifikasi kon- 
vensi2 Perantjis-Tunisia jang 

berikan ,,otonomi dalam negeri” 

kepada Tunisia, dengan 540 sua 
ra lawan 43. 

Djuga Partai Komunis dan 
golongan2 kiri lainnja dalam 
perlemen Perantjis menjetudjui 
konvensi2 ini. 

Tetapi sementara itu sebagi 
an dari kaum nasionalis Tunisia 
sendiri “berpendapat bahwa apa 
jang diberikan oleh Perantjis 
kepada Tunisia itu belum lagi 
merupakan otonomi dalam ne 
geri”, mengingat bahwa masih 

banjak kedudukan2 penting di 
Tunisia masih akan tetap dipe 
gang oleh orang2 Perantjis. 

Tapi pres. partai Neo Destour 

Habib Bourguiba berpendapat 
bhw apa jg sudah tertjapai ini 
adalah babak pertama, dan kini 

tiba saatnja untuk babak kedua, 

jakni: mempertinggi taraf hi- 

dup rakjat Tunisia dan soal2 la 
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GOEI KIEM GIOK : 
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Tanggung baik dan kuat. / 
Mentjabut' GIGI tanggung ! 
tidak merasa sakit. Dengan ! 
ek pantas, , 

3 Alamat : 

i - GANDEKAN No.2 
4 Togiam 
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MENJUBURKAN RAMBUT 
dan MEMBASMI TETOMBE 

' Minjak rambut 

Urang — Aring. 

1 botol Rp. 10,—.dan Rp. 17,59 

Ongkos kirim Rp. 3,50 

R.O. KAROEHOEN. 

    Djl. Malioboro 51 A Djogja. 
  

 



   
   
       

  

   

  

   

  

    

          

   
   

              

     

   
   

  

   

(kah ! 

njanjinja dipontiki ! 

BERABE- | 

. Untuk Angkatan Perang, 19.46 

  

| Bung Baharuddin Lubis (cur- | 
sist B. I Ilmu Pasti, Jogja) ta- 

ja: Apa kepergian hadj 
sjah, sideh 

      

pergi ketanah sutji. 
Oleh karena itu menurut Be- | 

rabe kepergian hadj itu sjah. | 
Bung Karno dan Bung Hatta 
tidak mentjatut 

2? Aa 

Berhubung dengan laporan 
Bung Subroto, termuat di ,,KR” 
9 Djuli 1955, tentang »seorang | 
guru S.R. VI jang dikelas | 
mengadjarkan lagu partai poli- 
tik jang ia djadi anggautanja”, | 

    

Bung Munawir Sj. (SR. VI Pu- | M 
tren I) tulis: 

VKalau jang dimaksud Bung | 
Subroto. S.R. Putren I — jang | 
kelas IV-nja terletak di Kedaton 
Plered — maka laporan sdr. Su- | 

roto tidak betul. Selama saja 

dikelas tsb. tidak pernah saja 

mengadjarkan lagu partai poli- 

tik apapun. Memang , banjak 

murid tahu lagu partai, tapi me- 

reka menjanjikannja diluar se- 
kolah, tidak sepi Tg Tn 

eladjaran menjanji: djuga tidak 

akan waktu aa dibolehkan 

menjanji sesuka hati!” 
Berabe mengutjap sukur Jde- 

ngar itu. Maka tinggal inspeksi | 

selidiki disekolah mana jang wme- 

  

JOSJA SINGKA T 
k Eksposisi lukisan akan 

diadakan dikapanewon Pakem. 

Jang akan dipamerkan ialah 

hasil pekerdjaan anak2 S.R., 

S.M. dan S.G.B. dan akan dibu- 

ka mulaj tg. 18 s/d 20-8 jad. 
& Dikemantren Mantridje- 

ron telah terbentuk Muhamma- 
dijah Ranting Minggiran jang | 
diketuai oleh sdr. Djalal Ms. gan 

penulis sdr. Abd. Zainie. 

  

JANG KITA TERIM 
Dari Balai Pustaka, Djakar- 

ta: 1 ',,Kenilangan mestika”, 
oleh Hamidah, Harga Rz. 5,40. 
Tjetakan ke : IV. 2. ,,Sebabnja 
Rafiah terseset”, oleh Dt. 
Madjoindo dan S. Hardjosumar- 
to. Harga Rp. 7,50. Tjetakan 
ke : TE. 3. ,,Rumalgdewi”, oleh 
A. Dt. Madjoindo. Harga Rp. 
6,50. Tjetakan ke : a : 

Terimakasih. . “ 

. : , @ C 
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07.30 Barisan Biduan Kita, 
13.10 Tjlempungan dan Gende- 
ran: 17.06 Taman Putera, 17.46 
Seni Suara Djawa, 18.15 Siaran 

Rintisan Sastera: 20.05 Siaran 
Pemerintah: 20.30 Lagu2 Melaju 
21.15 Obrolan Pak Besut. 
21.30 Manasuka Unt. Angkatan 
Perang. $ 

SURAKARTA. : 
06.10 Urap Sari: 13.10 Peti- 

kan dari lajar putih: 14.10 Raju- 
an siang oleh OSB: 17.00 Bu 

Nies dgn. anak2nja: 17.30 Sen- 
dja. mendatang, 18.15 Tjeritera: 
anak2: 18.36 Ruangan pemuda | 
pemudi: 19:30 Pilihan pendengar 
20.30 Imbauan malam: 20.45 Pak 
Bares dgn isi hatinja: 21.15 D2 

gelan Mataran oleh Keluargga 
Kesenian Djawa Studio Jogja- 
karta. i Pn Ad 

Rea 

' SEMARANG. 
Siaran A.P. dj. 18.15 — 19.00 
06.30 Irama Pagi: 13.15 Bunga 

Rampai Siang, 1410 Konsert) 

Biola: 17.00 Taman Kepanduan: 

18.15 Krontjong Sendjas 19.30 
Lagu2 Maluku : 20.30 Sambutan 
Hari Koperasi, 20.40 Indonesia 

Meraju, 21.00 Dunia oleh raga, 

21.15 Dari dan untuk Pendengar. 

RABU 13 DJULI 1955. 
JOGJAKARTA. 

06.10 Bonangan Pagi: 13116 

Hammond Organ, 14.30 Istru- 

mentalia Ketimuran, 17.00 Ta- 

man Kepanduan: 17.40 Sajekti 
Mengisi Waktu: 18.00 Sendjs 

mendatang: 18.30  Peladjarar 

Lagu Djawa: 19.15 Penerangan 
Politik untuk Rakjat: 19.40 Ra- | 
juan Krontiong, 20.15 Langgan 

Modern: 20.30 Gema Kusuma Rc 

madja: 21.15 Ruangan Djapend 

Jogjakarta: 21.30 Dagelan Ma- 

taram. G "3 
5 PR, : 

SURAKARTA. : 

06.30 Rajuan pagi: 13.10 Kle- 

nengan dari Puro M.N.: 117.00 

Dunia anak2, 17,30 Ruangan pe 

mudi SGTK Kartini, 18.15 Ru- 

angan Angkatan Perang: 19.30 

Petikan dari disco: 19.45 Kontak 

dengan pendengar: 20.30 Imbau 

an malam, 20.50 Mimbar Pene- 

rangan: 21.15 Sandiwara radio, 

22.15 Gema malam, 

SEMARANG. 

Siaran A. P. djam 18.15 — 19.00. 

06.20 Irama Indonesia Popu- 

ler: 13.30 Orkes Melati: 1 

Taman Kusuma: 17.30 Sandiwa- 

ra Radio 1ntuk kanak2: 18.15 

Dendang Teruna, 19.30 TEPAT- 

KAH...? : 20.30 Krontjong ma- 

lam: 21.00 Siaran Penerangan, 

2130 Rajuan Merdu: 

ma dari Padang Pasir. 

3 

ticket ke Mek- || 

an 

| djaran 

17.00 | 

22.16 Ira | 

iden s eski tidak dengar (9 
| keringat” sendri? IN 

Bung Karno | 
| ingin pergi hadj dengan ongkos "3 
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Ta 

Mulai Malam ini : PREMIERE. 

'Rod Cameron 17 Th 

Kembali lagi di muka sdr.2 
5 & dalam 

1 » 

»Short Grass 
Dengan: KP 

& Cathy DOWNS 
@e Johnny Mack BROWN 

6 Raymond WALBURN 
@ Alan HALE. 

Tiap pagi MATINEE — TBI. 

      
UAL 

SEBIDANG 

TANAH 6000 M? 
retaknja strategis ditepi djalan 
besar djurusan : £ 
Dji. SEMAKI — WONOSARI. 

Keterangan kepada : 

MOCH. NOOR 
Danunegaran 56 - Telp. 493 - Dk. 

Be AE: pa 5         

  

2 Kontak Seni Sia 

'Cursus - Foto ,,BROTHO" 
Hantaranja dapat terima pela- 

rahasianja membikia 

yarna. « Rahasia” keluar otak. 

Daftarkanlah untuk rombongan 
ta bjarli K955 dis 

' Menduran 19 - Dk. 
Be KA ig AE 
MA AA AH AN, 

  

  

P3 PILKITA 
Kelalaian 

menghindarkan tjapik 
lelah-atau-pegal-linu, 
djadi.segar'tetap kuat 
dan sehat wal'afiat: 

(Al gol P 
ANA NE BN NN 

  
Toko ,ASTAGINA?”.     Pa La 

(Perobahan? bisa terdjadi). 

  

sendiri. Dapat mudah di -ikuti. 

MENAMBAHKAN DARA TENAGA DAN SEMANGAT. DAN ME 
BEBINDJEL TULANG DAN OTOT! 

« 

  
    

  

na 
SPESLEESSLSTESESTTAIGSGSSSSSISSL SGG ISGGOSSSL 

    

  

      AN 

& 

   

       
        

      
       
    

| 
JJ 

AN 1 
RN! NN ia 

2 Tua Pa 25 

  

  

Radja Obat kesehatan »SENKESIN” adalah dua ghattanii SENKESIN” Masculinum utk 
lelaki dan ,SENKESIN” Femjninum untuk perempuan. Obat ini sangat adjaib utk menim- 
bulkan dan menjimpan tenaga, untuk memperkuatkan darah, buah pinggang, otak, tulang 

«Ml, Telah terbukti diseluruh dunia kemustadjabannja obat ini untuk memperkuatkan tu- 
buh manusia dan untuk menjembuhkan penjakit2 atau kelemahan2 seperti berikut : Tubuh 
lemah karena Tn Ta Kana tngan atau sesudahnja dilahirkan tidak dapat tjukup 
pemeliharaan, m putjat, ak napsu makan, otak lemah, semangat kurang, mal. 
kerdja, bekerdja lekas tjape, selalu Ba 
gang lemah, rambut kurang karena rontok, rambut lekas putih, telinga berbunji, wadjah 
muka lekas tua, perempuan datang bulan tidak anon aon waktu datang Bang Nan 
sakit, keputian, perut sakit, Sesudahnja makan obat ,,Senkesin”, penjakit2 atau kelemah- 
an-kelemahan jang tersebut diatas pasti lenjap. 

AGEN : TOKO OBAT ENG NJAN HO PETJINAN No. 75 — JOGJAKARTA. 
BISA DAPAT BELI PADA TOKO? OBAT DISELURUH INDONESIA. 

berpenjakitan, kekuatan tulang kurang, buah ping- 

- 

SUDAH TERBIT: 

2 —. KELUARGA 
IMADJALAH BULANAN UNTUK IBU, BAPA 

sa DAN ANAK 
Balan Djali Th. III No. “4, 

TE mel ara Hi Harga etjeran Rp.),50. 
Antara isinja jang penting adalah : 
UNFUK: UMUM! MAIN ha 

Landjutan tjerita perdjalanar Nj. S. A. Latip : 

Dazi Roma melalui Istambul ke Cairo. : 
Surat dari Moskow, oleh Nj. Dr. Subandrio. 
Suruhlah anak tuan menggambar, “adalah andjuran 
kepada para orang tua antuk mengetahui perkem- 
bangan djiwa anak. 

@ Tjerita' pendek: ',,NINP” oleh Nugroho Notosusanto. 
HALAMAN CHUSUS UNTUK WANITA : 

8 "Mem lihara ketjantikan untuk tjalon Ibu (2) 
gi oleh! Kuma Ratih. : 3 

e Waniti perlu djuga memperhatikan ingkungannja' 
@e Petundjuk2 untuk. bakai penganten. 

dan lain2 jang berguna untuk para ibu. 
UNTUK PARA MUDA: 31 "swt 

@ Pengalaman seorang gadis jang sekolah diluar negeri 
UNTUK ANGGOTA MUDA KELUARGA : : 

@ Tjeritera: Apakah jang dihasilkan sawah ketfjil oleh 
Kakak Dien dan suatu petundjuk pekerdjaan tangan 

untuk dibuat sendiri. 2 
Madjalah Keluarga dapat dibeli ditoko buku2 dimana. tuan 

berada. Djika tidak, berhubunganlah langsung. dengan .: 

Kr 

Tata Usaha Keluarga : 
Petodjo Udik 11, Djakarta. 
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-. OBAT 
BAN LENG TJENG » IK. BAN . LENG 

pa saga IK Bungkusan pakai 
Bungkusan | pakdi Pe Mg Pi 

tinta merah. , ka Ma 

      

  

      
   
     
   

     
      

     
      
       

    

  

    
   
   

    

  Kawatan 146 — Surabaja. 

  

    

»MINJAK OBAT BAN LENG" OBAT BAN 
LENG- TJENG" dan ,BALSEM BAN LENG" 

Minjak Obat 

    

  

  

  
    Semua dapat diminum untuk 

menjembuhkan Batuk Baru atau 
. Lama, Sakit Tenggorokan, Dy- 

“ sentry, Sakit Perut dll. Bagi 
Bisul?2, Gatal2, Kena Api, Digigit 
Njamuk, Kutu Busuk, Kaki Se- 
ribu (Klabang) dan lain-lain 
binatang berbisa, dapat lekas 

hilang dengan digosokkannja. 

Djuga dapat menjembuhkan AMBEIEN DALAM atau LUAR 

dengan minum dan digosok dgn. BAN LENG atau BAN 
LENG TJENG. Apabila merasa lelah atau salah urat dari 
sport atau djatuh dapatlah BAN LENG, BAN LENG TJENG 

dan BALSEM BAN LENG digosokkan (dipidjet) dan dimi- 
num. Semua penjakit itu lekas sembuh karena : BAN LENG 
telah dapat banjak sekali surat pudjian dari Tuan? jang 

terkenal, seperti PADUKA RADJA2, REGENT?2, PUTRA 
dari SULTAN, pegawai tinggi dll, jang sudah disembuh- 
kan oleh BAN LENG ini, dari matjam? penjakit. Kalau Tuan 
suka batja tindasan dari surat? pudjian tersebut di mana 
dapat diperiksa tanda tangannja  SIPEMUDJI, silahkan 
kirim adres Tuan jang terang (blok letter) kami nanti kirirn 
itu kepada Tuan, atau Tuan dapat membatja djuga surat? 
pudjian tersebut didalam tiap? botol obat BAN LENG dan 
BAN LENG TJENG. : 

»Minjak Obat BAN LENG”, ,,Obat BAN LENG TJENG” 
dan ,BALSEM BAN LENG” dapat dibeli di Toko? Obat 
dan lain -- lain. 

Rp. 16,— buat 1 botol BAN LENG TJENG dan Rp. 3,50 
buat 1 bkk BALSEM BAN LENG. Nanti kami kirim 
dengan tertjatat pada tuan, ongkos kirim BEBAS. 

Dikeluarkan oleh : 

“ Rumah Obat TJEH SHE TONG 

  

Kalau tidak, boleh kirim Rp. 10,— buat 1 botol BAN LENG, 
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5 NGAKUAN2 SEORA 

    

    

ISINJA: 
RABINDRANATH TAGORE — A. A, Navis 
APAKAH ROMAN AKAN LENJAP — G. S. 
BAHASA JANG DIUTJAPKAN & BAHASA JANG DI- 
TULIS II — Kamarsjah. 

. RIWAJAT & PENGHARAPAN KEPADA BALAI PUS- 
TAKA — Zuber Usman. 

MASA BARU BAGI SENI TSETAK — S.M. 
TJARA MENULIS NAMA PENGARANG2 DJAWA 
(LAM KATALOGUS — S. M. 

No, 5 isinja al.: AMIR TAME. ".— H, B. Jassin — PE- 

NG PENGARANG — Mochtar Lubis — 
BAHASA JANG DIUTJAPKAN & BAHASA JANG DI- 
TULIS — Kamarsjah — ROMAN PITJISAN — Tamar Djaja 

— SEKITAR INDUSTRI GRAFIKA DI INDONESIA — 
J. K. Nelwan., 

Menjusul No. 7 isinja a.l: CHAIRIL ANWAR Zuber 
Usman — APAKAH ROMAN SUDAH MATI ATAU MASIH 

HIDUP — A. Romein Verschoor PERKEMBANGAN & 
BERACHIRNJA BAHASA MELAJU - TIONGHOA I 
Nio Yoe Lan — GELANGGANG PEMBATJA - MANUSIA 

& BUDAJA — TINTA - TJETAK DALAM PENTJETAKAN 
BUKU, MADJALAH dsb. — J. K. Nelwan — BUKU LUAR 
NEGERI - TANJA DJAWAB. 

Harganja hanja Rp. 3,— sebuah (48 halaman). 
LANGGANAN : Dalam Kota, Triwulan Rp. 8,50 — Yo tahun 

Rp. 16:— 1 tahun Rp: 30,—. 

Luar Kota, Triwulan Rp. 9— 5 
hun Rp. 32, —. 

: TATA USAHA MADJALAH ,,BUKU KITA” 

dia N.V. ,,GUNUNG AGUNG« 
18 /BK 6/Dn-'55. Kwitang 13 - Kotakpos 2135 - Djakarta. 

e , 

8 DA- 

tahun Rp. 17—41 ta- 
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DITJARI : 
| Asisten Apoteker (ebih utama lelaki). 

Untuk sebuah Apotik di Djakarta (full timer). 

Surat? lamaran pada : 

N. V. BIRO PHARMANTARA 
Djl. Prambanan 5 Pav. — Djakarta. 

  

  

Telah datang: 
Prof. Mr. L. J. van APELDOORN — : 

PENGANTAR ILMU HUKUM HN pe 

«. (Inleiding- tot de studie van. het. Nederlandse,. recht) 

PErALGNA Harga ana &« Rp: 10— 

if Porto 109n. 
PI PS f 

#PINANDOJO — 

SPI KARAKTEROLOGI DAN ETHIKA'..... Rp. 14— 

“BEN FOHTISAR ILMU GURU! SISA SA RA pp 12, — 
8.— ILMU DJIWA. DAN PENDIDIKAN 

Toko Buku ,,(K.R:" 
TUGU KIDUL 42 — JOGJA. 

Ma SA La AM IL AAA RA LA AA MAA TE AL Aga PAP Ma AE AE Tan Ja Pe PR AE 

LISA 

. . . 

Pernjataan terima kasih. 
Dengan 'ini saja utjapkan terima kasih atas kemandjurannja 

obat E, VIRANOL” keluaran' TABIB 'MAWN Tamblong 40 

Bandung. 
Saja berasa sakit -ulu-ati.enek, perut kembung, inginnja 

muntah sadja, kaki tangan dingin, kepala pusing, semangat 

bekerdja hilang, pinggang pegel, sudah berobat ke lain-lain 

Doktor dan matjam-mafiim obat dibelinja/diminum/dima- 

kan, tetapi hatsilnja. kurang memuaskan. Setelah makan pil 

VIRANOL, baru habis 1 botol, penjakit saja mendingan serta 

tenaga kembali seperti semula. 
Tjirebon, 27-11 -'54. 
Hormat dari saja 

EJO SUKARSA. 

MM LL LL LL LL LL LL LL 

YOUR HEALTH IS YOUR FORTUNE 
KASHMIR TONIC PILLS: 
Untuk mengkuatkan badan Iaki2, lemah umumnja meng- 

kuatkan urat2 sjaraf, ctak dan Pikiran. Djantung ber-de- 

bar2, perut kembung, mata kurang terang, nafsu kerdja tak 

ada, telinga berbunji - bunji,. pinggang sakit, kaki tangan 

dingin atau semut-semutan, sering mimpi atau takut, ma- 
rah - marah atau lekas lupa dan lain2. 

Harga 1 botol Rp. 10,— 

KASHMIR LADY TONIC PILLS: : | 
Untuk wanita jang sakit keputihan. 'muka putjat, hilang- 

kan tjape2, kuatkan badan, Spesial untuk wanita supaja 
datang bulan acc. Darah berhenti, tidak djalan, badan ku- 

rus, pinggang sakit, kepala pusing, marah - marah. 
Harga 1 botol Rp. 10,— 

KASHMIR FACE CREAM: to make you more beau- 
tiful. . 

Untuk membaguskan kulit muka njonja, supaja halus dan 
bersih dari noda2 hitam dan lain2 penjakit. Kekolotan, Pa- 
nu, Djerawat dan wiru kulit muka, Muka kelihatan muda 
seperti gadis dan tjantik, Kulit diadi litjin, dan halus. 

Harga 1 botol Rp. 10,— 

KASHMIR GOOD FRIEND OIL: 
Harga 1 botol Rp. 10,— 

KASHMIR HAIR TONIC OIL : 
Kuatkan urat2 rambut, tahan rontok, “rambut mendjadi 

pandjang dan tebal. Bikin tumbuh mendjadi banjak. Baik 
buat orang jang baru baik diri sakit panas dan baik se- 
kali buat Perempuan jang baru bersalin, baik buat orang 
jang suka Pusing Kepala. 

Harga 1 botol Rp. 20,— 

KASHMIR POMADE : Super guality. 
Menghitamkan rambut putih,tahan rontok dan kuatkan 
akar2 rambut. 

Harga 1 pot Rp. 30,— 

KASHMIR RHEUMATIC PILLS : 
Untuk penjakit entjok, linu2, sakit badan, 
tulang. 

pinggang dan 

Harga 1 botol Rp. 10,— 

TABIB WAHID MAWN 
Tamblong 40 — Telpon 4941 — Bandung. 

Obat2 dapat dibeli dirumah2 obat Tionghoa diseluruh 
Indonesia. 
Agen - agen : 
JOGJAKARTA : Toko Solo Sosrowidjajan No. 5, Toko 

Obat Eng Tay Ho Patjinan 58, Toko Obat 
Eng Njan Ho Patjinan 75, Toko Tek An 
Tong Patjinan 81, Warung Muljo Djl. Ju- 
donegaran 17, Toko Junior Djl. Malio- 
boro 98. 

SOLO : Zindabad House Nonongan No. 77." 
MAGELANG : Toko Obat Hok An Djl. Raya 114, 

Thian Seng Hoo, Patjinan 117, 
SEMARANG : Eng Tay Ho Pekodjan 101, Ngo Hok 

Tong gang Pinggir 1, Shanghai Pasar 
Djohar 42, Universal Store Bodjong 6 B. 

KUDUS : Toko Happy Alun-alun 15. 
MM TA AA AA AAA TA AT TA MA MA ME MALE AL AAN, 

ai 

  

Porto 1574 sedikitnja Rp. 1,50: 
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HALAMAN 4 

  

Taman - Siswa Gading - Jogjakarta. 

Menerima Murid Baru 

Mulai tg. 18 -Juli- 55 —15 - Augustus- 55. 

Bag. Taman - Dewasa (S.M.P) Bag. Taman-Madya 
(Pagi | Sore). (S.M.A). 

KL: I, Kl: I. A(lam - Pasti). 
SJARAT..: Bludaja). 

1. Lulus Udjian Masuk T. De- 'G(husus). 

wasa dan Sekolah Landjut- 
an Negeri. 

2. Lulus Udjian Masuk T. De- 
wasa atau Sekolah Lan- 
djutan Negeri. 

Sjarat: 1. Lulus T. Dewasa 
dan S.M.P. Ne- 

geri. 
2. Lulus T. Dewasa 

atau S.M.P. Ne- 
3. (Sorej: tamat S.R. VI de- cok 

Da NN an 3. Sekolah? jang se- 

KI. II/III A. B.dari sekolah? deradjad dgn. 

jang sederadjat dengan Seleksi. | 4 

Seleksi. Pendaftaran : 

PENDAFTARAN : Tiap hari kerdja 
djam: 800512 dl-3 tiap hari kerdja dj. 8 — 12 
Dji. Pugeran Jogja. di T. Dewasa - Dalem Nga- 

dineraran - Gading Jogja. 

Uang Daftar : Rp. 3-—. 

TAMAN - SISWA GADING JOGJAKARTA. 

  Uang Daftar : Rp. 5,—. 

KETUA PERGURUAN 

(SOEKAMTO).     | 161-7 

N
a
 

  

ESEK LELSSLSH 6! 

GONOCIDAL | 
Untuk menjembuhkan penjakit kotor jang sudah lama 

atau baru. Penjakit ini didjadikan oleh baksil2 namanja Go- 4 
hnokokan jang lekas suka menjerang sel-sel dan kalendjar?, 4 

menimbulkan lain rupa2 penjakit seperti Entjok dan sakit ' 
tulang2, djantung berdebar2 dan kotor darahnja. Maka ke- 
lemahan umum terdjadi. GONOCIDAL ditanggung sembuh- 

kan penjakit ini segera dan basmikan kutuh2. 
Harga & Rp. 20,— 

ASTHMA CURE: 
Untuk sembuhkan penjakit dari pipa2 angin dan paru2 se- 

perti Bengek, Batuk kering|basah, banjak slijm|riah dan 

batuk darah dan sesak napas. 

"4 
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Harga & Rp. 15,— : 

SEXALIN Utk. wanita jang sakit kotoran. Rp. 20,— 4 

SEXANOL Utk. laki2 jang lemah badan ',, 20,— 

APHRODIN Utk. obat luar » 10,— 

CLEANSING CREAM Utk. bersihkan paras , 

muka dan hilangkan make-up. 9 10,— 

SPROSSEN - CREME Utk. hilangkan tanda2 

hitam, merah atau kuning dimuka atau dilain 

bagian badan. ». 10,— 

DC CREAM Utk. kekolotan, panu2 dan kukul. an EN 

BARYETINE Utk. tumbuh! rambut, tjegah £ , 

rontoknja dan bikin .kerinting, kilap dan rapi. ,, 10,— 

NO - HAIRPOWDER Utk. hilangkan rambut Te 5 — 

ATOM HAIRDYE Utk. mengiitamkan rambut 

putih. Tanggung tidak luntur dan istimewa 

kwalitetnja. 3 Gr. Rp. 10,— 5 Gr. Rp: 15,— 

10 Gr. Rp: 25— 1 pak Rp. 5—.., , 

DC PHARMA LID. 
BANDUNG — DJAKARTA. 
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   Agen? di Djawa Tengah : 

Toko Pakistan Tugu Kulon 46B, Toko obat Tek An Tong, : 
Eng Tay Ho, dan Eng Njan Hoo Petjinan, R. O. Karuhun 

Malioboro, Jogjakarta. Toko obat Hok An Dj. Raya Mage- 

lang. Toko obat Junon Djl. Slamet ' Ryadi 162 Timuran, 

Sport & Watch Store, muka pasar Slompretan Solo. Toko 3 

obat Eng Tay Ho, Eng Djien Ho dan Tek Sing Tong Pe- 

kodjan Semarang. 
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PENDAPATAN BARU DA 
LAM SATU DJAM MUDA | 

  

KEMBALI. 
(BLACK HAIR OIL) : 
MINJAK ITEM RAMBUT Spesial bikin Item rambut dan 4 

bikin kuat tumbuhnja dalam 1 Djam rambut Putih 4 
bisa mendjadi Item bagus dan bisa djadi keriting « 
1007 Garantie tidak untur, 3 i 

"Harga per Botol Rp. 25,— 4 
HARMON CREAM Spesial obat untuk wanita ! 

Harga per Dos Rp. 50,— $ 

MOON LIGHT CREAM Spesial untuk ilangkan 
Djerawat Kekolotan Item Panu2 Kukul 
bikin halus dan tjantik Kulit Muda ara 

15,— 4 Harga per Dos Rp. y, 

RADIUM OIL Harga per Botol Rp...20,— & 

VETO OIL obat kritingkan rambut dan berom- : , 
bak Harga Rp. 20— « 

OBAT KUTU Harga Rp. 10— £ 

WONDERFUL CREAM untuk tumbuhkan ram- | 3 

but kumis dan lain2 Harga Rp. 25,— 

JARIONAL EXTRA STRONG Buat Laki? AR 
Harga per Botol Rp. 50,— 8 

OEPILATO CREAM, Untuk ilangkan Bulu2 3 IN 
Harga per Botol Rp. 15,— Kw 

HAIR TONIC CAPITOL OIL Untuk menahan 

rontoknja rambut bikin tumbuhnja ram- 

but banjak dan bikin keriting 
Harga per Botol Rp. 30,— 

Obat2 tersebut bisa dikirim keseluruh Indonesia tambah 
Ongkos kirim 1576. 
Bisa Dapat Beli Pada : 

WORLD FAMOUS Prof. THABIB FACHRUDIN 

Djl. Sawah Besar No. 14 Phone 3804 Gbr. 
DJAKARTA 

TABIB HAJE GA FACHRUDIN H.M.B. & 

Agen-Agen : " 

Toko ,,FKUROPA”Pasar Baru DJAKARTA' 

Toko”"BUROPA” Bodjong SEMARANG 
Toko ,,/Manis” Oro-Oro Dowo No. 2 MALANG 
Toko ,DJAKARTA” 93MALANG 

Toko ,,98” Padjagalan 98 SURABAJA 

B PIAR, Pusat Tundjungan 81-82 SURABAJA 
Toko ,,ASIA. BARU” Kebon Sajur BALIKPAPAN 
»CHULAM” MAKASSAR 

Toko ,,FAIEH” Djl. Kemakmuran MAKASSAR 
Toko ,,PADANG” Djalan Djawa PADANG 
Toko ,,DE ZON” BANDUNG 

APOTHIK DJAJA Kebajuran Baru DJAKARTA 
Djl. Tepekong No. 3 Medan Phone 2939 

NAT ALI Pasar Pagi No. 2 TEGAL,     
 


